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Šią Sąvaitę Washingtone 
Susirenka Kongresas.

NUMATOMAS KRIPSNIS 
I KAIRĘ.

B

Kai kurie senatoriai stoja už 
išdalinimą visų šalies turtų.
'Šios sąvaitės ketvirtadie

nį Washingtone atsidarys 
nauja Kongreso sesija. Ra
šant šiuos žodžius, didžiu
ma senatorių ir kongresma- 
nų jau yra susirinkę Wash- 
ingtone ir ruošiasi darbams. 
Seredoje politinės frakcijos 
turės savo susirinkimus, išsi
rinks sau lyderius ir suorga
nizuos kovai su priešingo
mis frakcijomis.

Pagal partijas, šio Kong
reso sąstatas yra toks:

Atstovų bute yra 322 de
mokratai, 102 republikonai, 
3 farmeriai-darbieciai, 7 
progresyviai ir 1 vieta tuš
čia.

Senate yra 69 demokra
tai, 25 republikonai, 1 far- 
merys-darbietis ir 1 progre- 
syvis.

Tpigi demokratų yra di
delė didžiuma abiejuose 
Kongreso rūmuose ir jie .ga
lės pravesti visus savo suma
nymus. v

Iš pasikalbėjimų su atski
rais demokratais paaiškėjo, 
kad jie yra nusistatę daryti 
taip kaip Rooseveltas norės, 
nes paskutiniai rinkimai pa
rodę, jog balsuotojų didžiu
ma stoja už jo vedamą poli
tiką.

Rooseveltas, kaip dabar 
jau matyti, reikalaus, kad 
Kongresas ratifikuotų (pa
tvirtintų) St Lawrence upės 
kelio sutartį su Kanada, ku
rią pereitas Kongresas buvo 
atmetęs. Ta sutartis numato 
pravesti jūrių laivams kelią 
St Lawrence uite iki Didžių
jų Ežerų, o iš čia pro Chica- 
gą į pietus, taip kad farme
riai iš vidurinių valstijų ga
lėtų siųsti savo produktus 
laivais iš pat namų, vietoj 
gabenti juos traukiniais į 
New Yorko uostą. Apskai
čiuota, kad atidarius tokį 
vandens kelią į šalies vidurį, 
farmeriai galės susitaupyti 
po 7 centus nuo bušelio par
duotų javų. Bet šitokiam 
vandens keliui labai prie
šingos geležinkelių kompa
nijos, ir todėl pereitais me
tais jos pasistengė paveikti 
Kongresą, kad toji sutartis 
su Kanada nebūtų ratifikuo
ta.

Kitas svarbus klausimas 
šiame Kongrese bus vetera 
nų bonus, kurio būtinai rei
kalauja buvusie ji pasaulinio 
karo kareiviai Tam bonusui 
išmokėti reikia apie $2,000,- 
000,000, ir Rooseveltas tam 
priešingas. Ar Kongresas 
klausys Roosevelto, ar vete
ranų? Daugumas spėja, kad 
veteranai laimės.

NRA terminas pasibaigs 
ateinantį birželio mėnesį, 
todėl Kongresas turės ir čia 
tarti savo žodį: ar palikti 
NRA ant toliau, ar leisti 
pramonei pačiai savo reika
lais rūpintis? Washingtone 
spėjama, kad NRA bus pra
tęsta, tik truputį pakeisti jos 
nuostatai Manoma, kad iš

jos bus išmestas tas punktas, 
kuris reikalauja, kad valdžia 
reguliuotų produktų kainas.

Bus taip pat svarstomas 
bedarbių apdraudos klausi 
mas ir senatvės pensijos 
klausimas.

Viešųjų darbų administ
racija reikalausianti apie 10 
bilionų dolerių viešiems dar
bams. Agrikultūros depar
tamento sekretorius Walla- 
ce, vienas iš Roosevelto 
“smegenų trustininkų,” rei
kalausiąs sau galios kontro
liuoti tas pramonės šakas, 
kurios naudoja žemės ūkio 
produktus savo gaminiams.

Bendrai yra manoma, kad 
šis Kongresas bus daug kai
resnis, negu buvo pereitas. 
Kai kurie senatoriai, pavyz
džiui, Huey Long iš Louisia 
nes, griežtai stoja už išdali
nimą visų šalies turtų.* Va
karinių valstijų atstovai be
veik visi yra pasižymėję 
griežtomis savo kalbomis 
prieš Wall Streetą ir bend
rai visą stambųjį kapitalą.

Hitleris Išpiovęs Da 
230 Saro Sėbrų?

Londone pereitą sąvaitę 
pasirodė žinių, kad šiomis 
dienomis ’ Hitleris vėl buvo 
suruošęs kruviną savo parti
jos valymą. Teroras siautęs 
per dvi sąvaitės ir buvę iš
skersta iš viso 230 nacių ir 
jų vadų, kurie buvo pradėję 
reikšti nepasitenkinimo Hit 
leno viešpatavimu. Skerdy 
nei vadovavęs kariuomenės 
majoras Walter Buch, slap
tosios policijos viršininko 
gen. Goeringo pavaduoto
jas. Tarp nužudytų esąs ir 
Silezijos gubernat orius 
Bruękner.

Šita žinią paskelbė socia
listinis “Daily Herald,” di- 
džiausis Londono dienraštis, 
kuris sakosi gavęs ją iš Pra
goję leidžiamo “Weltbuh-
ne.

BEDARBIAI BADAUJA, 
O MAISTAS SANDĖ

LIUOSE GENDA
Viena organizacija New 

Yorke šiomis dienomis metė 
šalpos komisionieriui Hud- 
sonui sunkų apkaltinimą 
kad maistas sandėliuose 
genda, o bedarbiai tuo tarpu 
miršta badu. Ponas komisio- 
nierius tuo užsigavo ir išlei
do pareiškimą, kad toks kal
tinimas esąs neteisingas. Jis 
ik be reikalo suerzinęs 1,- 
W0,000 žmonių. Netiesa 
esą, kad sandėliuose sušalę 
1,400,000 svarų bulvių. Su
šalę tiktai 800 maišų. Taigi 
oasirodo, kad kaltinimas ne 
buvo be pamato. Negeriau 
esą ir su kuru. Anglių pilni 
Xew Yorko dokai, o bedar
bių šeimynos neturi kuo pe
čių pakurti.

KIAULĖS PABRANGO.

Chicagos rinkoje pereitą 
savaitę už 100 svarų gyvos 
kiaulės buvo mokama jau po 
$7.25. Pernai kiaulės para
duodavo po $2.40 už 100 
svarų.

SO. BOSTON,
“Entered m Second Claaa Matter* Febnmrjr

THE TRAVELERZ=Z=

KINIJOJ VERDA . Jėzuitas 
KRUVINAS KARAS
Valdžios kareiviai pis—šit IMIU
bu komunistų pulkais. Į 3^^
Nedaug pasaulis girdi a-1 mokyto jas 

pie įvykius Kinijoj. O tenai pradėjo 
vyksta baisus dalykai Ke- tohlapiuose 
iios didelės provincijos yra nį “pavojų’ 
užimtos komunistų, kurie “pavojus” es 
uri įsikūrę savo valdžią So-^is nes komi
vietų Rusijos pavyzdžiu ir 
ma iš gyventojų didelius 
mokesčius savo armijai 
laikyti. Ginklų jie gai. 
rodos, iš Rusijos, bet maisto 
ir aprėdalo reikalauja iš vis
os žmonių. .Nacionalistų

valdžia stengiasi komunis-__ ___
tus iš tenai išmušti, todėlĮjeigu reikia _ 
nuolatos eina kruvinos ko-.ni«Hig tai tai 
vos. Apie Kalėdas prasidėjo * 
dideli mūšiai Kiankgsi pro
vincijoj ir nacionalistų val
džia. kurios centras randasi 
Nankine, praneša, kad ko- 
munistų armija dabar bėga 
•š tenai didelėj betvarkėj.
Bet jeigu jai kelias

paimti savo 
rikos valdžią J 
nlone ir Ai 
las. Bet tą pi 
jėzuitai. Jie 
paimti į savo 
kos instituciji 
jie geresni

nistus, tuo Ii 
naikint jėzuiti 
tai veda šalį į

Hu-

atkirstas, tai ji 
ri su raudonomis 
armijomis Šensi, 
Szechuano, Kvaičau 
uano provincijose. Jeigu ti
kėti nacionalistų valdžios 
žinioms, tai tose provincijo
se komunistai išžudę jau 
1,000,000 žmonių, kurie 
buvo priešingi jų tvarkai

Autmnobil 
iėMftOO
Per 1934 m< 

tių nelaimėse « 
stijose buvo ui 
žmonių. Taip 1 
Insurance kon 

usia a 
tomobilius A 
turi gerai žinc 

nelaimė 
Surinki

ILL1NOJAUS KASYKLO
SE SUSPROGDINO 5-tą

TRAUKINI.

gus automobil 
būna užmuštai 

inutės vienai 
tos.. ■ ]Woodlawn, DI. — Pereitą 

arbatą angliakasiai čia su- 
naikino dinamitu tuščią 
traukinį ant C. B. & Q. gėlo* 
žinkelio. Kelios dienos pr" 
ai panašiu budu buvo išdi-
namituotas vienas traukinysfkoe 
Springfielde. Iš viso iš
sprogdinta jau penki trauki
nai lllinojaus kasyklų apy- 
inkėse. Manoma, kad juos 
sprogdina kovojančios tarp 
■avęs *unijos. Kasyklų ir 
gelžkelių kompanijos pa
skyrė net $24,000 dovanų 
tam, kas išduos kaltininkus.
0 gal tai detektivų darbas?

Linksmos 
Biznieriams.

Amerikos buržu az i n ė 
spauda džiaugiasi, kad šį
met per Kalėdas biznieriai 
padarę gero biznio. New 
Yorko ir kitų didmiesčių 
krautuvės išpardavusios vi
sokį šlamštą, skiriamą “Ka- 
’ėdų dovanoms.” Buržūazi- 
ia dėl to tik ir kursto minio
se “kalėdinį ūpą,” kad jos 
pirktų visokį šlamštą, 
įieriams iš to
■mos Kalėdos, o pas 
—tušti kišeniai.

GL Vatikane 
kad per 1934 

vyskupai, 
vežė po piežiui 

(0,000 do1 
neitus metus pi 
lankę 50 Amei 
6 arkivyskupai 
st Kiekvieni 
važiuodamas 1 
savo dioceziji 
biednų žmonių 

aruodu 
O žmoi 

lioriai sako: 
kit ant žemišl 
dirbkit, pasnin 
skitės.”

Nėra pašau! 
“reketo,” kaip 
kalų internaci 

tamsuo 
“dangaus kara 
iš te milionus!

NEW YORKO BANDITAI 
PAČIUPO LIGONINĖS 

ALGAS.
Gruodžio 31 d. dtt bandi

tai sulaikė Thomą 
ambulanco draiverį St 
y ligoninės ir atėmė iŠ 
$4,494.16 algoms 
linigų.

jo

NUSIKRATĖ
BEDARBIŲ
Roosevelto 

ia yra paskelb 
15 sausio ji pa

4,000,000 
šit

valstiioi 
jos neturi pini 
mėda politikie 
riat Tai kas g 
4 milionus var

BEDARBIAI PADARĘ 
$291,000,000 NAUDOS. 
Washingtono žiniomis, 

valdžios verbuoti į CCC 
vykias bedarbiai
kraštui $291,000,000 
los per 1934 metus. Jie dir
bo daugiausia miškuose. .

NEW YORK1 
AKT

New Yorke i 
g^nuo^ šešto

garu kitąsyk 1 
žvaigži
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BAISI TRAUKINIO 
NELAIME.

Sprogus garvežiui, 15 mai
nerių užmušta ir 43 sužeisti.

West Virginijoj, netoli 
Montgomery miestelio,, 27 
gruodžio įvyko baisi nelai
mė. Apie 300 mainerių tą 
ytą važiavo traukiniu į ang
lių kasyklą dirbti. Bet dar
bininkams vežioti kompani- 
'a vaitojo jau pasenusį, su
puvusį traukinį. Todėl loko- 
motivas sprogo, 15 darbi- 
ainkų užmušdamas ant vie
tos, o 43 apšutindamas ver
iančiais garais. Sprogimas 
buvo toks smarkus, kad su
drebėjo visa apylinkė. Už
mušti ir sužeisti žmonės bu
vo išmėtyti į visas puses. 
Mašinisto ir pečkurio lavo
nai buvo numesti už 400 pė
dų. Mainerių motinos ir pa
čios, kurios buvo tik ką išly- 
dėjusios savo vyrus darban, 
dar stovėjo prie savo bakū
žėlių ir mosojo jiems ran
komis, kaip įvyko sprogi
mas. Jos bematant subėgo 
nelaimės vieton ir pamatė 
baisiausi vaizdą. Jų vyrai ir 
sūnus voliojosi aplinkui ir 
vaitojo nuo skausmų. Vienų 
sulaužytos rankos, kitų ko
jos, da kitiems išplykytos 
akys, o da kiti visai nebegy
vi. Toks jau biednų darbi
ninkų likimas.
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Amerikfj Dabar Yra 
10,671J&00 Bedarbių.

Vos tik Roosevelto val
džia išleido Washingtone 
raminantį pranešimą prieš 
Kalėdas, kad bedarbių skai
čius žymiai sumažėjo, Ame
rikos Darbo Federacija išė
jo viešai ir sako, kad bedar
bių klausimas kas diena da
rosi vis sunkesnis. Dabarti
niu laiku Jungtinėse Valsti
jose esą 10,671,000 vyrų be- 
darbo.
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Susektas Jaunų Komunistų 
Sąmokslas Prieš Staliną.

2,000 RAUDONARMIE
ČIŲ SAUGOJA TEISMĄ

Tarpe teisiamųjų kaltininkų 
penki esą Leningrado uni

versiteto studentai.
Pereitą sąvaitę Sovietų

valdžia Maskvoje išleido
galįs ją išgydyt. Federalinė I Pranešimą, kad suimtasis
raidžia tavojau užvedus K,rovo užmušėjas,
prieš jį bylą dėl netikrų vais-1
tų pardavinėjimo.

VĖŽIO LIGA NUGALĖJO 
SAVO “SPECIALISTĄ”
Hasting, Mich. —Nesenai 

čia mirė nuo vėžio ligos tu- 
ias Charles Mixer, kuris 
skelbėsi laikraščiuose turįs 
nuo tos ligos vaistą ir tikrai

UŽMOKĖJO $522,426,189 
FARMERIAMS UŽ JAVŲ 

SUMAŽINIMĄ.
Federalinė žemės ūkio 

pertvarkymo administracija 
(AAA) per 1934 metus iš
mokėjo farmeriams $522,
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das Nikolajevas, prisipaži
nęs žvalgybai, jog ne jis vie
nas Kirovo užmušimą sugal
vojęs, bet visa jaunųjų ko
munistų organizacija, kuri 
buvo nutarusi sunaikinti Sta- 

k. -a J-U- • »< i • .liną ir jo valdžią, o jos vie- Pereitą nede dieni M/ka- ton palyti kafriują komu- 
kos.sostinėj religiniai fana-l^ režjlį ^^^4, 
tikai šukele kruvinas nau- Tr^kio. zSovjevo - Kame- 
sės, kuriose penki jų buvo nev0 programą.J 
nušauti. Tai įvyko pne šito- j Kirov, ti.
kių aplinkybių. Vienoj įmes- kėjausi kad toi bug 
to aikštėj, netoli bažnyčios, Lukilimui prieš stalino 
būrys raudonmarskimų tu- džia „ Nikolajevas,
rejo su valdžią leidimu mi- Bkamantin6jiw Nikolaje- 
tagą. Jų kalbėtojai aiškino ir 13 kit komu.
žmonėms tas skriaudas, ku- nistu žvarba pereita sa-
i 1 ’D U • T* “ * • * vaitę perdavė visus juos ka- 
katalikų kunigai. Išėję is ro teismui Leningrade. Jų 
bažnyčios, fanatikai pradėjo Davardžs tokios: Ivan Kata- 
raudonmarekiniams baubti. ,inov Nikolai y,,.
Šie gi atsake fanatikams to- dimir Rumiancev. Sergei 
kiu pat baubimu. Tuomet Mandelštam Nikolai’ 
gauja fanatikų puolė ramų nikov viadimir 
raudonmarškinių mitingą ir Leon’Sosickij, Georgij _ 
pradėjo muštynes. Vienam koI j jj, Južkin Vast- 
raudonmarskiniui buvo per- Bj Juškin Vasilij Zvezdov, 
skelta kažin kokiu Įrankiu Nikolai Antonov, Leon Cha- 
galva. Gindamiesi nuo uz- njk jr Andrei Tolmazov. 
puolikų, kai kūne raudon- Londono “Daily Ezpress“ 
marškiniai issitrauke pista- ^ko, kad teismo rūmai bu- 
įetus ir pradėjo šaudyt. vo apstatyti 2,000 raudon- 
Penki fanatikai buvo nusau- armieči Keturiolika kalti- 
ti vietoj. Fanatikųį sužeistas namujų buvo atvesta teis- 
raudonmarskmis taipgi mi- man surakintomis rankomis 
re, taip kad is viso per tas k. supančiotomis kojomis, 
nauses žuvo 6 žmones. Kuomet Nikolajevas buvo 

Romos popo agentai, zi- teismo paklaustas, ar jis fo
nema kitaip šitąjvykj aiški-L ė Kirovą, jis sušuko: “Aš jį 
ua. Jie sako, kad policijos nušoviau, kad apvalyti Rusi- 
apgmkluoti bedieviai jsi-Į nuo niekšo. Paskui mane 
verzę į katalikų bažnyčią ir L^s kiti ir pradėtą mano 
laike mišių pradėję į maldi- darb užbaigs.” 
ninkus šaudyt Bet tai yra Kadangi iš šitos bylos pa- 

Šaudymas įvyko ne ajškėjo, kad šis jaunųjų ko- 
baznycioj, bet ant didelio |munistų sąmokslas rišasi su 
skvero, ir jis įvyko tik tuo- zinovjevu ir Kamenevu, tai 
met, kai fanatikai užpuolė užsjeny buvo pasklydę pas- 

al"|kalų, jog Zinovjevas su Ka
menevu jau sušaudyti. Ta-

Kruvinos Riaušės 
Meksikoje.

426,189 kaip atlyginimą už . ....
sumažintą sėjos plotą. Iš tos svamanių susirinkimą, 
sumos, medvilnės ūkininkai
gavo $241,738,071; tabako

kiau Maskva šitą paskalą už
ginčijo. Jie nesą sušaudyti. 
Bet kur jie dabar yra ir kas 
manoma su jais daryti, Mas-

SIULO PANAIKINTI 
KETVIRTADALI GE-

_ -_____________ * ' LEŽINKELIŲ.
ko $130,590,550, o kiaulių^. Bankininkas ir geležinke-Įkva nepasako, 
augintojams už sumažinimą bų ekonomistas Lisman pa- Londono “Daily Mail" ži- 
kiaulių skaičiaus duota f303 Amerikos geležinkelių I niomis, Leningrado laikraš- 
$132,067,326. Be to da AAA kompanijoms atkirsti ket-kiai paskeibę, jog Zinovje- 
išleido nemaža pinigų- su- ^{tadali 8e*i-as vas su Kamenevu esą iš- 
pirkdama gyvulius sausros reikštų apie 60,000 mybų J tremti į tokį klimatą, kuris 

ir apletsti juos, nes dabar jų Labai gerai tinkąs “žiemos 
uzlailgrmas neapsimoka. lSpOrtui,” reiškia, kur daug 
Palikti tik tuos gelezinke- sniego Galimas daiktas, 
1US’. kurie užsimoka. Mat,|ka(j tai Solovecko salos, 
kapitalistams rupi tik savo| Varšuvos žiniomis, ketu-

augintojai gavo $18,030,- 
128; kviečių farmeriams te

paliestose valstijose.

NRA BEJĖGĖ TEŠLA.

NRA pranešė Massachu-
HtneraKnti°siSLeb^US’fabd ’dš«ni®us pe.lnį’' /įmonių I rioHta“ ketinamųjų ’ koin£ 
Sk«Sri^gakoj10 kj“ kiatUl ^rie Pereit, »rait, 
i tokias vietas.kur darbinin; ' lbU¥°

kai pigesni. Ir kaip čia ji___________
stabdys tokį bėgimą, kuris NEW HAMPSHIRE VAL- 
žada stambiam kapitalui STIJOJ PAKILO ČEVE- 
daugiau pelnų? RYKŲ PRAMONĖ.

i Leningrade, esą jau sušau-
Įdyti.

MERGINA LAIMĖJO 
$20,000.

, New Yorko vyriausis teis*. 
v'e praneša, kad per 10 mė-|mas nusprendė, kad turtin- 

BEDARBIŲ ŠEIMYNA nesių 1934 metais New|gas real-estatininkas Mano- 
Pereitą sąvaitę Brooklynę Hampshire valstijoj buvo|witz turi užmokėti buvusiai 

nusižudė žibinamuoju gazu pagaminta 20,705,870 porų I savo tarnaitei, Betty Beu- 
bedarbis O’Brien su savo čeverykų. Tai esą 2,000,000 Į schell, už parupinimą , 
žmona. Abudu rasti miega- porų daugiau, negu metai I vaiko. Perbrangiai M 
majame kambary negyvi. atgal buvo padaryta. |“good time.“

Darbo komisionierius Da-
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“LAISVĖ” PRAŠOVĖ 
PRO ŠAL|.

“Laisvei” labai nepatiko 
50-tame “Keleivio” numery 
žinios apie žmonių šaudymą 
Rusijoj. Nors musų laikraš
ty buvo nurodyti ir šaltiniai, 
iš kur tos žinios semtos, bol
ševikų lapas tačiau kolioja 

us, buk mes patys tas ži- 
‘suradę.” Štai “Lais

ves" žodžiai:

ANT DARBININKŲ LA
VONŲ LAIKO MIŠIAS.

Chicagos klerikalų “Drau
gus” 27 gruodžio laidoje 
džiaugiasi, kad “buvusiame 
socialistų centre Vienoje 
kardinolas laiko šv. mišias.” į 
Sako:

mus,
nias

“So. Bostono ‘Keleivis’(gruo
džio 12 d.) taip nusiminęs dėl 
savo kolegų baltgvardiečių li
kimo, kad net liežuvis jam su
simaišė. Jis surado, kad tarpe 
sušaudytų baltgvardiečių ‘bu
vę ir 14 Maskvos OGPU virši
ninkų.’ Gi faktas yra, kad to
kio sutvėrimo, kaip ‘OGPU’ se
nai nebėra, ši organizacija — 
valstybinė politinė administra
cija — tapo likviduota keli mė
nesiai tam atgal.”

Bet “Keleivy” buvo aiš
kiai nurodyta, kad šitokius 
dalykus skelbia Varšuva, 
žodis-žodin musų buvo pa
sakyta štai kaip:

“Iš Varšuvos tuo tarpu pra
nešama, kad po Kirovo užmu
šimo Rusijoj buvę nužudyta ne 
66 žmonės, bet daugiau kaip 
200. Tarpe jų buvę ir 14 Mask
vos OGPU viršininkų, nes slap
toj bolševikų policijoj taip pat 
privisę ‘kramolščikų.’ Stalinas 
dabar savo žvalgybininkams
visai nepasitikjs ir sutraukęs į 
Maskvą daug raudonarmiečių 
valdžiai saugoti.”

Kaip matote, “Keleivio” 
redakcija nuo savęs čia nie
ko netvirtina ir nieko negin
čija. Ji tik atpasakoja ką 
Varšuva skelbė. Tačiau ne
galėdama žinoti, kiek Var
šuvos žiniose yra tiesos, mu
sų redakcija padavė ten pat 
ir Maskvos pranešimą. Tik
rai bešališkai.

Taigi “Laisvės” išsišoki
mas prieš “Keleivi” yra vi
sai nepamatuotas. Ji čia pa
leido savo šūvį be jokio rei
kalo ir dagi ne į tą pusę.

Be to, Bimbos gazieta da 
ir apsimelavo labai nerevo- 
liucionieriškai. Ji sako, kad 
šaudomi Rusijoj žmonės esą 
musų “kolegos baltagvar
diečiai,” ir kad dėl jų likimo 
mes tiek “nusiminę,” kad 
mums “net liežuvis susimai
šė.” * r

Čia jau visai negudru,
“drauge” Bimba. Juk visi 
gerai žino, kad baltagvar
diečiai “Keleiviui” niekados 
nebuvo ir nėra jokie kole
gos, ir dėl jų likimo mums 
nei širdį skauda, nei liežuvis 
maišosi. Liežuviai turbut su
simaišė tiktai “Laisvės” re
daktoriams, kad jie negali 
nieko pasakyti be melo.

Ant galo pasirodo, kad ir 
apie Sovietų tvaiką “Lais
vė” nekiek tenusimano. Ji 
tvirtina, pavyzdžiui, “kad 
tokio sutvėrimo, kaip ‘OG
PU/ senai nebėra.” Na, tai 
kur gi jis dingo? Ir kas da
bar užima jo vietą? Kas da
bar eina komunistiškos žval
gybos pareigas, kas seka 
tuos “baltagvardiečius,” a- 
pie kuriuos “Laisvė” rašo?
Išrodo, kad ji pati nežino.

Faktas yra toks, kad tasai 
“sutvėrimas” (OGPU) kaip
buvo, taip ir tebėra Rusijoj, oacmaii
tik paskutiniais laikais jis
buvo truputį pertvarkytas. “ SAVO mUUAUDKą. 
Pirma OGPU (bolševikų Jugoslavijoj dvi seserys 
žvalgyba) buvo savistovi or- Montel pasmaugė turtingą 
ganizacija, o dabar ji paves- vyrą, Mirko Udine, kuris 
te kito valstybės aparato vienai iš jų parūpino vaiką 
kontrolei, tačiau ji anaiptol ir paskui norėjo užsiginti, 
nėra panaikinta. I kad tai ne jo darbas. Nu-

Taigi “tovariščui” Bimbai skriaustoji mergina buvo jo 
Vertėtų truputį geriau pasi- tarnaitė. Ji pasikvietė tal- 

formuoti apie savo “darbi- kon savo seserį ir abidvi jos 
tėvynę” ir tokių di- pasmaugė turtuolį. Jos gavo 

klaidu nedarytu ___  - užtai po 20 metų kalėjimo.

“Jo Emin. kardinolas Innit- 
zer, Vienos arkivyskupas, per 
Kalėdas pontifikąvo šv. mišias! 
Kari Marchof apartamenti- 
niuose namuose, kuriuose gy
vena 1,800 šeimų, ir kurie dar 
nesenai skaitėsi socialistų cent
ru, kada socialistai čia buvo ‘į- 
sivyravę ir pagaliau sukilo 
prieš pačią vyriausybę. Sociali
stams sukilimas nepavyko. Vy
riausybės kariuomenė juos su
triuškino.”

Klerikalų “Draugas” čia 
meluoja, kad Vienos sociali
stai “sukilo prieš pačią vy
riausybę.” Kaip jie galėjo 
kilti prieš vyriausybę, kad 
Vienos miesto vyriausybe 
buvo jie patys?

Vienos skerdynę surengė 
ne socialistai, bet klerikališ*; 
ki fašistai su budeliu Doll- 
fussu priešaky. Prieš pat tą 
skerdynę Dollfussas buvo 
nuvykęs Romon ir turėjo su 
popiežium slaptą konferen
ciją, o po skerdynės popie
rius atsiuntė jam medalį.

Ir dabar klerikalai džiau- 
frjsĮpnaos frpCpnzst pmf ‘įserf 
namuose jie gali “šventas” 
mišias laikyti. Vienos mies
te socialistinė valdžia buvo 
išstačius puikius rumus dar
bininkams. Šita savo kūryba 
Vienos socialistai buvo pa
garsėję visame pasauly. Bet 
pakol socialistai valdė Vie
ną, popiežiaus agentai savo 
burtų tenai negalėjo daryti. 
Todėl reikėjo socialistiškus 
darbininkus išžudyti. Ir da
bar “Draugas” džiaugiasi, 
kad klerikališkai-fašistiška 
Austrijos vyriausybė—

“pasiryžo sukrikščioninti tą 
jų centrą. Kardinolas apsiėmė 
laikyti šv. mišias, kad tuo ke
liu Bažnyčios priešams pareiš
kus taiką ir ramybę. -

“Apartamentinių namų sri
tyje buvusi baldų parduotuvė 
perdirbta koplyčia, pastatyta 
keliolika suolų ir šalia alto
riaus — Betliejaus kūtelė. Va
kar ten laikyta šv. mišios.

“Nustelbus socialistų sukili
mą, dešimtys tūkstančių su
klaidintų darbininkų grįžo į 
savo parapijas. Sccializman įsi
kibę pasiliko daugiausia užkie
tėję bedieviai, šie tad dabar ir 
apraudoja katalikų ‘įsiveržimą’ 
į jų buvusį centrą.”

Tai ve, kur juodosios po
piežiaus armijos “laimėji- 

įas:” išskerdė kelis šimtus 
žmonių, užmušė mažų vaikų 
tėvus ir išardė šeimynas, kad 
nelaimingus našlaičius galė
tų patraukti prie parapijų? 
Bet žmonės prie parapijų 
vistiek nesideda ir į bažny
čias neina, todėl kunigai at
eina į suardytus jų namus ir 
čia stato altorius ir laiko 
“šventas” mišias. Tik pagal
vokit: ant darbininkų lavo
nų laikomos mišios, ir da 
“šventos!”

Ar galima gi įsivaizduoti 
didesnę niekšystę?

šis vaizdelis parodo Vyriausiojo Tribunolo (Soprane Coort’o) rūmų Washingtone frontoną. 
Po stogeliu matosi visa eilė žmonių. Kai kurie j, yra tikri ir da gyvi- žmonės, o kiti — tai tik įsi
vaizduotos neapčiuopiamų idėjų figūros, kaip ‘Laisvė,” “Tvarka” ir tt. Skaitant iš kairės į de
šinę seka: (1) Vyriausiojo Tribunolo pirmininkas Taftas, kuomet buvo studentas Yale univer
sitete; (2) buvusia valstybės sekretorius ElihuBoot; (8) šių rūmų architektas Cass Gilbert; 
(4) “Autoritetas,” įsivaizduotus balvonas su kardu ; (6) pačiam vidury, “Laisvė ant Sosto,” irgi 
įsivaizduotas dalykas; (6) “Tvarkos Palaikytojas,” kitas negyvas stabas; (7) vyriausis teisėjas 
Hughes; (8) šios pastogės skulptorius Robert AitMen; (») buvusia teisėjas John Marshal.

MOKYTOJAS MIZARA 
NEMOKA LENINO KA

TEKIZMŲ.
Rokas Mizara dedasi A- 

merikos lietuvių 
“učiteliu.” Jis duoda jiems 
lekcijas apie leninizmą. Ne
labai senai komunistiškoj 
“šviesoj” jisai aiškino Leni
no “tėzius” šitaip:

“Leninizmas yra sinonimas 
darbininkų masių kovos.- Le
ninizmas reiškia 
darbininkų klesos 
šventimą net ir mirti už 
vergtųjų žmonių, 
lūs.”

KAS GIRDĖTI AMERIKOS SOČIA- 
LISTŲ FRONTE.

Per Kalėdai New Yorkan ro tūkstančius, o savo darbi 
atvyko vokiečių socialistų ninkams, kurių 45 dirba jo 
veikėja T. Soder, buvusi ofise, moka mažiau negu 
Reichstago narė ir Frank- reikia pragyvenimui. Be to, 
furto dienraščio “Volks- visus savo spaudos darbus 
recht” redaktorė. Amerikos jis duoda daryt streiklaužių 
Socialistų Partija ruošia jai spaustuvei. Dabar jis stato- 
visą eilę prakalbų. Tai bus si sau naują bažnyčią, prie 
jau ketvirtas kalbėtojų, ku- kurios samdomi vien tik ne- ■r socialistaidrąsiausią riuoa Amerikos unijistai darbininkai.

1934 metais, 
vo Danijos socialdemokra
tas Pauto Hansai, antras da-

Advokatų draugijai re
komendavus, New Yorko 
majoras LaGuardia paskyrė

Bet už šitokį leninizmo /afoėjagi ^prakalbų socialistą Jacob’ą Panken’ą 
Hrinima AnirarUtk maršrutais Fwd Henderson šeimynišku santikiu teismo

“šviesą” velnių. Sako:
“Toks apibudinimas 

singas. Pas d. 
mas tai proletariato 
sišventimas 
mirti. Ištikrujų gi 
tai tolimesnis marksizmo išvy
stymas... Tai ne 
mirti ir ne mokslas apie 
mą, o mokslas apie proletariato 
laimėjimą, apie jo gyvenimą.’

šitokia pastaba, tei

leninis-

ris taipgi nemoti da čionai 
atvyko.

Brookwoodo Darbo Kole
gija paruošė darbininkų 
švietimui plast, pavadintą 
“The Labor Movement To
day.” šitoj stadijoj atvirai 
yra dirinwnoj«aoa visos 
svarbesnės Amerikos darbi
ninkų organizacijos ir parti- 

butent: Amerikos Dar*

šeimyniškų santikiu teismo 
teisėju. Drg. Panken yra jau 
buvęs 10 metų municipali
nio teismo teisėju New Yor- 
ke. Naujas savo pareigas ji
sai pradeda eiti nuo šių me
tų 1 sausio.

tiek kaip slapia skepete per*^0 Federaciją! W. W. uni-
Sočia-

to ir “Naujoji Gadynė” parbifflnku Partija,
kiasi iš biednojo Roko. Sa/Komunistų Pirtija, Komu-
ko: ■ ■'

“Įsigilinkit tik į draugo Mi-,AmenKog rartna
žaros apverktiną‘p^ėti. J* «a Farmerių-D»rt>ie*ių Poli- 
—vadas, pamokslmmkas. orga- ^ Federacija. Ant pat ga- 
nizatonus. Mokins griešną diakųsnojamą, kaip Ame- 
svietą. O čia jo staršaa, tikras darhinmlni judėjimą
‘^ototariato vadas’Anytotis, paliečia NIRA Tai yra bene 
be pasigailėjimo užveža per -erfausifl Amsrikna darbi- 
kuprą: dausuži, yfal net, judėjimo liudija, ko-
kas yra leninizmas. Nešinai n* Uja tik vra buvum iki šiol 
polirinto de^t«towh-^C p^^g^ta. Brooftroodo kole-

“Imk jt virsk į frahą gito Kaionah, N.
dos. žmogelis mokina

akto “učiteliui” Mizarai.

AR ŽINOT, KAD-
Georgijos, Alabamos ir 

Texas valstijose pereitą pa
vasarį Viešųjų Darbų Admi
nistracijos pasamdyti be
darbiai per 3 mėnesius iš
naikino 7,500,000 žiurkių. 
Agrikultūros departamento 
biologams vadovaujant, be 
darbiai gaudė žiurkes siųs
tais ir naikino jas nuodais. 
Prie to darbo dirbo 10,000 
bedarbių, kurie gavo iš iždo 
$672,962 atlyginimo.

Y.
rina mintos.

leninizmo, o pats nežiną, kas AmArilrnsi JtlIBUjų Socia- 
yra leninizmas. Ak, kad —jĮfetų Lyga (socialistinio jau- 
kytų sktoka, bet čia sako patsai ■ nįno organizacija) pradėjo 
pape Amanettt!” Įltitii chicagoje savo touk-

Taigi išrodo, kad kelionė™*! “Young Soeteliet Re- 
į Sovietų Rusiją dratMuii1^” iuns etoflrią 13 mė- MizaraiiriekoneSati^S.!^-?tarnais laisva sa- 
dos, tris sąvaW srėbė koJjgHa jauniem sodahatema. 
munistiškus kopūstus, bet _ j*u
Lenino katekizmo
neišmoko.

Niekas tikrai nežino, ka
da yra gimęs Kristus. Todėl 
pirmutiniai krikščionys švęs
davo Kalėdas nevienodai, 
vieni 6 sausio, kiti 28 kovo, 
kiti 19 balandžio ir tt Tik
tai 351 metais popiežius Ju
lius I nustatė Kalėdoms 25 
gruodžio dieną.

PAT ARU INFORMUOTI 
BEDARBIUS 

DYMO KONTROLĘ

▼enetų i 
laformuc 
MAkiškąEhų ki

ii "J1

KAIP ŽMONES PASIDARO 
APAŠTALAIS.

Tyrinėjant religijų istori- kad ir dabar kartais atsiran- 
ją, .randama daug duomenų da tokia tauta, kuri pasiduo- 
apie tai, kaip paprasti žmo- da monams.
nės pasidaro apaštalais, su-’ Dabartinė vokiečių tauta 
kuria naują religiją ir pas- pasidavė naujam “apašta- 
kiau yra minių garbinami, lui,” kuris vėl kaip kokiais 
Labai yra išsiplatinusios pa- religiniais monais įsitvirti- 
sauly žinomos religijos, kaip
budizmas, islamas, konfu- 
cionizmas. Tos religijos turi 
tokį pavadinimą nuo jų kū
rėjų vardo. Budistų religijos 
kūrėjas buvo paprasto žmo
gaus sūnūs Budda, mahome
tonų — arabo sūnūs Maho
metas, pasivadinęs save vie
ninteliu pranašu. Bet kam gi 
tie žmonės skelbė naujas re
ligijas?

Yra žinoma, kad liaudis 
seniau buvo be galo tamsi, 
ir religija ją fanatiškai su
spaudusi laikė.. Nesupranta
mas nuolankumas kažkokiai 
galingai dievybei žmones 
darė vergais. Taigi protin
gesni žmonės, norėdami ki
tais vadovauti, sugalvojo vi
sokių dalykų, sakosi esą sių
sti iš dangaus čia ant žemės 
atstovauti. Ir minios jų pra
deda klausyti, aklinai pasi
duoda jų mokslui ir valiai.
Ir taip tų apaštalaujančių 
idėjos paliekamos iš kartų 
kartoms.

Kaip žmonijos gyvenimas 
visokeriopai vingiuoja, taip 
visais laikais ir visada atsi
randa vis naujų galvočių, 
kurie kartais pasipelnijimo, 
kartais garbės tikslais nori 
žmonėms vadovauti ir jiems 
išmano visokių naujų religi
ją

Senovėj tikrai buvo daug 
sukurta religijų. Dabarti
niais pažangos ir išbujoju
sios technikos laikais žmoni
ja jau nebeklauso naujų re
ligijų steigėjų.

- Nors labai daug kam ten
ka stebėtis tokiais reiški
niais, bet reikia pripažinti,

no valdžioje.
Hitleris Vokietijoj virto sa

votišku zakrastijonu ir jis 
tikrai paskelbė naują religi
ją, kuri prileidusi žmonėms 
monų, sudarė sąlygas vieno 
žmogaus karjerai iškilti. 
Hitleris savo “evangelijos” 
ocsmuose įdėjo paragrafus 
griauti žmonių sugyvenimui 
ir įsakė deginti knygas, kas 
jau senokai padaryta. Tas 
“apaštalas” įvedė savotišką 
“krikštą”’ ir pradėjo versti 
visus kitataučius arijais, y- 
pač žydus, nors pats jiems 
giminingas būdamas. Sako, 
jo teorijoj esą pažymėta, 
kad kaip Kristus iš žydo vir
to “krikščioniu,” taip jis, 
Hitleris, iš žydo pasidarė 
arijonu.

Kada Hitleris su triukšmu 
jauniems vokiečiams pradė
to apaštalauti, tai tie visi su 
iuo šokinėdami šukavo. Bet 
nauji laikai apaštalaujan
čiam nieko nežada. Jis kas 
kartą vėl pradeda sutikti vis 
mažiau pritariančių. “Apaš
talas” savo “evangelijon”
net turėjo įtraukti tokį “pun
ktą,” kad neperseniausiai 
buvo priverstas išžudyti sa
vo bendrininkų keliatą ge
nerolų.

Dabar jo “religija” visur 
sutinka pasipiktinimą, kaip 
kaimynėse tautose, taip ir 
nacio j Vokietijoj.

Iš tų kelių pastabų patys 
skaitytojai galės išvadų pa
daryti, kam visokie prana
šai kartais skelbia liaudžiai 
naujas “religijas,” kam vi
sokiais prietarais bando ap
dumti tamsesniųjų protus.

Stad. J. G<.

KĄ VALGĖ SENOVĖS LIETUVIAI.
Kas met žmonės vis susi

randa naujas maisto rūšis, 
taip kad maistas nuolatos 
eina įvairyn. Ypač gausėja 
augalinis maistas. Pav. prieš 
didijį karą ir pirmaisiais po 
karo metais Lietuvos kaime

javų ūkis pas senovės lietu
vius buvo plačiai varomas, 
liudija senieji rusų metraš
čiai, kur pasakojama, kad 
įsiveržus į Lietuvą priešinin
kams, kaimuose buvę randa
ma tiek daug javų, kad pa-

pamidorai buvo mažai kur, kakdavę ir žmonėms ir ark- 
auginami, o apie rabarbarus ■ liams. Ir dar buvę degina- 
niekas nieko nebuvo girdė- ma.
jęs. Gi dabar pomidorai Lie.! Be vandens, lietuviai dar 
tavoje yra plačiai auginami s gerdavę karvių, ožkų ir 
ir netolimoj ateity bus ly-; avių pieną. Kumelių pieną 
giai paplitę, kaip agurkai, į gerti buvo išmokę dš klajūnų 
kopūstai ir kitos daržovės. ; gotų, gunų ir vėliau totorių.

Taip yra šiais laikais. Bet;. ?s .m^stas plačiau ne-

neliai turėjo tenkintis daug
kuklesniu maistu. Kiek gali- ?inamas gę™nas, pagano

ma rasti žinių senovės ras-tuose, tai senovės lietuviai ir į lus’, atstodavo vyną. 
Timeai maistu ’ daugiau kokių svaigalų

Fakiras Ben-Ali, kurio ti
kras vardas ir pavardė yra 
Antanas Pilkauskas, rody
damas Chicagoje savo mo- 
nus sužavėjo jauną chica- 
gietę, Valeriją Cepukaitę, ir 
apsivedęs išsivežė ją su sa
vim. Šį mėnesį jaunavedžiai 
jau apleidžia Ameriką ir va-

prusai svarbiausiu maistu 
laikė mėsą, žuvis ir javus. 
Mėsą jie gaudavę iš nami
nių gyvulių arba prisime- 
džiodavę, nes žvėrių Lietu
vos giriose būdavo labai

lietuviai turėdavo — tuo 
tarpu nežinoma.

Kopūstus ir kitas daržo
ves lietuviai pažino tik kry
žiuočiams atsibasčius į pru-

gausu. Iš naminių gyvulių *sų žemes. Prusai juokdavęsi 
daugiausiai augindavo kiau-įiš kryžiuočių, kad šie, kaip

1 Jame telpa: “Už ką mes tu
rime keroti V* “Jkr galima _ _ ,
McUlizmt imti balsavi- žras}* Ispanijon, 
ma?”
ir daug kitų įtrripaaių.
sidro numerio

At-
10c.

Broliai J. ir B. Adomavi
čiai, kurie nesenai nuskrido

Ameriko. Bi«adkM Dp- Galima wu« » Partijos cen- orlaiviu iš New Yorko į Yar- 
ja pasiunti WaaUngtoaaa te»: 549 RaaMph aTO.,;šuvą, dabar Brooklyne yra
federalinės šalpos 
rotoriui Hopkinmi tekgr»-

Chicago, m. traukiami teisman už slaptą 
degtinės varymą. Vadinasi,

mą, patardama jam, kad Utį Clevelando locialistai iš-.perskridę okeaną, nutapė į 
kiant bedarbiams pašalpą, tyr« Detroito tarigo Cough- munšainą.

lino organizuojamą “Natio- 
Union for Sodai Justi-

gyvuliai, matinasi lapais. 
Bet laikui bėgant daržoves 
ėmė auginti ir prusai ir lie
tuviai.

Tad musų senuolių mais
tas, kaip matoma, buvo la
bai paprastas ir neperdaug 
įvairus. Tsb.

lių ir avių, o medžiodavo 
briedžius, elnius, stirnas, 
šernus ir lokius. Lokių kum
piai buvo laikomi brangiu 
skanėsiu. Senovės lietu
viams žuvų taip pat netruk
davo, nes visur buvo pilna 
ežerų ir upelių, kur būdavo 
galima žuvies prisižvejoti 
ligi valiai. Tačiau juroj dau
giausiai žvejojo prusai, o lie
tuviai — tik siaurame pa
kraštyje ties Palanga. Žuvų 
rūkymas ir konservavimas 
senovėje nebuvo žinomas, 
tad žuvis nesudarė tokio 
svarbaus maisto kaip mėsa.

Duoniniai javai lietu
viams jau buvo žinomi gi
lioj senovėj, nes ” ’

JONIŠKĖLIO KUNIGAS 
PUOLA LAISVAMANIUS.

Nesenai į Joniškėlį atkel
tas jaunas kunigas per pa
mokslą visaip puolė laisva
manius, išvadindamas juos 
nesveikos fantazijos, moky
tais neišmokytais ir tt

Joniškėlio laisvamanių 
skyrius jau turi apie 80 na> 

lietuviai ‘ rių, laisvas kapines ir beveik

kartu jiems botą______ ___
patarimu, kaip ■nrisamrnti nal Union for Sodai Justi- Jungtinėse Valstijose per 
nuo vaikų. Gimdymo kano ne" ir paskelbi, kad tam metus suvartojama nuo 175 
rolė skurdžiams yra taip pat‘rėksniui kuria per radio taip iki 225 svarų popieros kiek- 
reikalinga, kaip ir 6neoa,'BflMrida kapSanatus, visai vienam gyventojui. Tai yra
sako eugenikos dratMUK fr parūpi dartori^ reikalai, didžiausfe popieros suvarto- anksčiau negu kitos tautos,kas sekmadienį rengia vie- 

a tikra tietas yra

^jr Barni ifrtiiSioL
’ ’Jhmffi mvo nito kallnj d«-jimas visame pasauly. pasidarė žemdirbiais. Kad j šas paskaitas.
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IKAS SKAITO, RAŽO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

KAIP VYSKUPAS MATULIONIS 
KIRTO BOLŠEVIKAMS MALKAS.

AMERIK OS LIETUVIŲ
Tai Ne Rojus. Bet Ari

G YVENIM AS KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPEIKIA

NORWOOD, MASS.

Norwoodo lietuvių šv. 
Jurgio parapijos salėje kal
bėjo anądien Teofilius Ma
tulionis, buvęs kitąsyk Pe- 
terburgho lietuvių parapijos 
kunigas, o dabar jau vysku
pu padarytas. Vietos katali
kai rodė jam didelio nusiže- 
minimo ir pagarbos. Būrys 
vyrų buvo net savo draugiji 
kukardas prie vieno šone 
prisisegę.

Reikia pažymėti, kad vys
kupas Matulionis, nors lie
žuviu duoną uždirba, tačiau 
kalbėtojas iš jo visai pras
tas. Ir pats kamuojasi, ii 
klausytojus vargina. Mon- 
tellos kun. Švagždys norėje 
pakurstyt Matulionį prieš 
Sovietų valdžią; bet vysku 
pas, nors gavo sėdėti ir So
vietų kalėjime, Rusijos tvar 
kos labai nepeikia. Jis dag 
išsireiškė, kad katalikų tikė
jimą ir caro valdžia perse
kiojusi. Apie naują Rusijos 
tvarką jis papasakojo taip:

1917m. ištiko revoliucija 
ir nuvertė caro valdžią. Ją 
užėmė socialistai. Tais pa
čiais metais, spalio mėnesį, 
vėl ištiko revoliucija. Tada 
užėmė komunistai. Išsykio 
jie nieko nedarė prieš tikėji
mą, bet po dviejų mėnesių 
išleido deklaraciją, kad vi
sos šalies privatiškas turtas 
pavestas valstybei. Visos 
bažnyčios atskirtos nuo val
stybės. Tą viską paskelbė 
laikraščiuose ir šiaip atsi
šaukimuose ir liepė nesiprie
šinti. Pravoslavų kunigus 
revoliucija suskaldė net į še
šias dalis, o katalikų tikėji
mas išsilaikė vienybėj. Ka
talikai priešinęsi atidavi
mui bažnyčių sovietų val
džiai. Sakę, tarkitės su Ro
mos popiežium. Įvykę pro
testo demonstracijos prieš 
valdžią. Nors valdžia ir gąz- 
dinusi sušaudymais, vienok 
to nevykdžiusi. Daugelis 
bažnyčių dabar esą pavers
ta į sandėlius, kino teatrus. 
Dabartiniu laiku Leningra
de dar esą 11 bažnyčių. Jei
gu reikdavę remontuot baž
nyčią, tai parapijonai suneš- 
davę daugiau pinigų negu 
reikia. Bėda būdavus, kad 
medžiagos sunku gaut

Vaikus esą uždrausta mo
kinti tikėjimo iki 16 metų. O 
po 16 metų, jau sunku pada
ryti kataliku.

Bedievių organizacijos 
daro visokias parodas prieš 
tikėjimą; bedieviai esą apsi
rengę kunigais, popais, ra
binais, bet viską darą atbu
lai. Sako prakalbas, kad 
Dievo nėra, kad žmogus iš 
beždžionės. Jie kalbą po 2 
valandas, o jeigu kas nori 
apginti tikėjimą, tam duodą 
kalbėti tik 5 minutes.

Per badmetį valdžios bu
vę įsakyta visų bažnyčių ku
nigams, kad suneštų bažny
čių turtą, kaip ve, sidabri
nius bei auksinius kielikus. 
mistrancijas ir tt. Kunigai 
tam nesipriešinę, nes ir šv. 
Ambroziejus tokiems dar
bams nesipriešinęs.

Lietuvių Rusijoj dabar 
esą apie 50,000. Jis mokinęs 
katalikus lietuvius laikytis 
vienybėj ir nepasiduoti prie
šams. Užtai buvęs areštuo
tas ir apkaltintas kaip sveti
mos valstybės šnipas ir išda
vikas. Bet tam kaltinimui 
paremti valdžia - neturėjusi 
faktų. Tardytojas išlaikyda
vęs Matulionį po 3 valandas 
ir ne sykį siūlęs išsižadėti 
kunigystės ir mesti tikėjimą, 
tuomet Sovietai duotų gerą 
tarnybą. Bet kuomet Matu
lionis galutinai tuos pasiū
lymus atmetęs, tuomet bu

vęs ištremtas į Solovecko 
salas Baltoj Juroj. Tenai 
jam reikėję kirsti malkas. 
Sako, per visą gyvenimą nie
ko nedirbus, toks darbas la
bai sunkus. Medis suspau- 
džiąs piuklą ir negali jo pa
traukti nei šen, nei ten; arba 
nuplautas medis nugriųva 
ae ten kur reikia, o kai kada 
ir ant kito žmogaus užvirsta.

Dirbti giriose reikėdavę 
orie 25 laipsnių šalčio. Sar
gas ugnį sau kūrena ir šildo
mi, o areštantams pasišildyt 
neleidžia. Jeigu neatlieki 
užduoto darbo, tai ir valgyt 
mažiau gauni. .

Matulionis gaudavęs sva
rą duonos į dieną, kurios 
maiptol neužtekdavę. Kuni 
gų buvę 11, ir visi vienam 
kambaryje. Matulionis lai
dydavęs mišias, apsivilkęs 
‘kamizelka.” Išsikepdavę ii 
ilotkų. Katalikai prisiųsda- 
zę razinkų, tai darydavę ii 
zyno.

Solovecko salos turi 3c 
zerstų ilgumo. Kalinių buvę 
m virš 30 tūkstančių.

Norwoodo komunistai no- 
zėjo parapijomis subunta- 
zot. Platino Bimbos parašy
mus lapelius, kur sakoma: 
‘Matulionis, padėjo Pilsuds 
riui užgrobt Vilnių. Sovietu 
valdžia sušaudė pralote 
Butkevičių už šnipinėjimą 
Lenkijos naudai. Neklausy
kit Lenkijos šnipo Matulio
nio.”

Neatrodo tačiau, kac 
Bimbos literatūra butų pa
darius į davatkas kokios 
nors įtakos. Socialistas.

WORCESTER, MASS. 
Duoda kurkęs. .

Norton kompanija kaip 
kitais, taip ir šiais metais. 

;savo darbininkams* duoda 
kurkęs. 2,016 darbininkų 
gaus kurkienos pavalgyt. 
Surašo kiek ypatų šeimynoj, 
kiek nedirba ir paskiria nu
statyto svorio paukštį.
Organizuoja neprigulmin- 

gą parapiją.
Worcesterio lenkai su

bruzdo. Apie 400 ypatų su
sirašė ir tveria “nezaliežny 
kosciol.” Turėjo tuo reikalu 
ir susirinkimą, kuriame bu
vo daug kalbėta apie Romos 
popiežiaus trustą ir sunke
nybes, kurias krauna kuni
gai parapijonams. Lenku, 
praboščium Worcestery yra 
Bujauskas, lietuvis, bet prieš 
lietuvius labai nusistatęs. 
Didelis turtuolis, priguli prie 
daugelio kompanijų, bet be
turčius tikinčiuosius lupa 
prisimynęs. Dėl to kijo ir pa
sipriešinimų. Bet neprigul- 
mingujų susirinkime Buja- 
nauske fanatikai lenkai kė- 
’ė triukšmą t ir vadovus ap
mėtė supuvusiais kiauši
niais.

Reiškia, fanatikų visur 
stipriausis argumentas kum 
štiš, ginklas ir nešvarumas.

Pilietis.

Mare Tareila, atsišauk greit

Apie 2 metai ji gyveno su 
luktere So. Bostone ant Sil
ver Street, iš ten išvažiavo į 
Brooklyn, N. Y. Ji turėjo ne- 
’aimę su automobiliu ir da
bar priėjo jos byla. Jeigu 
ii greitai neatsišauks, jos by- 
}ą panaikins ir ji už savo su
žalojimą nieko negaus. Jei
gu kurie žinot kur ji randa
si, malonėkit apie tai jai 
pranešti.

Springfield, III. Anglių 
kasyklose dabar dirbame po 
5 dienas savaitėje. Bet tos
mainos turi sutartį su Pro
gressive Miners Unija.

šitame vaizdely matome naują arkliu lenktynių lauką, atidarytą per Kalėdas netoli Los An
geles miesto, Califomijoje. .

POLEMIKA IR KRITIKA.
tis kabinėjasi ir prie buvu
sio Pittsburgho Lietuvių Ra-

Atsakymas Basanavičiaus 
“ainiui,” p. J. Virbickui.
Ponas J. Virbickas, rašy- dio Kliubo. Esą, kai tas kliu- 

; damas iš Pittsburgho korės- ^>.as sustojęs gyvuoti, tai pa- 
pondenciją į Clevelando fa-!S^ro<^^ suktybių: kas pasi
žįstų lapą, pasigiria, kad Sen<ląs $5, kas $10, kas $25,

ILL.SPRINGFIELD,

Likviduota
draugija.

Lietuvos Sūnų Draugystė, 
šgyvavusi 31 metus, likvi- 
avosi. Gruodžio 9-tą dieną 

vyko paskutinis susirinki, 
nas, kuriame nutarta prisi- 
lėti prie Chicagos Lietuvių 
Draugijos, Chicago Lithua- 
įian Mutual Benefit Asso- 
iation, su visu turtu ir na- 

•iais. Tik 9 nariai radosi, ką 
’tsisakė prie naujos draugi
jos dėtis. Jiems nutarta iš- 
nokėt iš iždo prigulinti da- 
is — po $34. Šin susirinki- 
nan atsilankė nuo Chicagos 
Lietuvių Draugijos atstovas, 
os draugijos prezidentas, 
Irg. Julius. Mickevičius, ap
sirūpinęs tam tikrais įgalio
simais nuo savo draugijos 
lirektorių ir “Naujienų” red.

no nario sudėtume valstijai 
po $5 garantuos. ’ Sąlygos 
mums buvo pėr sunkios ir 
mes nutarėme verčiau pra
dėti pfie Chicagos lietuvių 
didžiulės draugijos.

Iš tvėrėjų Lietuvos Sūnų 
Draugystės jau paliko gy
vais tik šie nariai: V. Čer
niauskas, D. J, Puiszis, L. 
Kasoaras ir J. B. Puida da
bar gyvenantis Chicagoje ir 
priklausantis prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos.

Julius Mickevičit», besi
lankydamas Springfielde 
su minėtais draugijos rei
kalais, viešė josi pas p. Čer
niauską. Jis yra malonaus 
budo, gerai išsiBvinęs ir ap
sišvietęs žmogus, Čion pora

Netekome taipgi Agotos 
Sabutienės, po tėvais Sadau
skaitės, kuri mirė susilaukus 
vos 33 metų amžiaus, palik
dama nuliūdusį vyrą, sūnų 
Alfonsą ir dukrelę Stellą. 
Velionė buvo gimusi Ameri
koje, būtent, Thomas, W. 
Va.

Mirė Antanas Lipskis, pa
likdamas moterį, tris dukte
ris ir du sunu. Velionis buvo 
kilęs iš Švenčionių apskri
čio, Daugeliškės parapijos, 
Naveikių kaimo. Amerikoj 
išbuvo apie 27 metus.

Kalėdų vakarą buvo bo- 
mų užpultas, sumuštas ir 
apiplėštas Vladas Markevi
čius. Užpuolikai užklupo jį 
pareinant iš pirties prie 
gelžkelio tilto, netoli Halst-

dienų paviešėję k‘reikalus led ir 16-tos gatvių, sudaužė 
atlikęs, 10 gruoębękyisyyko; galvą, atėmė laikrodėli ir pi- 
į Chi<gąJ-

P. Grigaičio, kadJis tikrai. Užbaigus stiMfetfiiad dar-
zra Julius Mickevičius, Chi- 
?agos Lietuvių Draugijos 
□rezidentas ir pilnai kompe- 
tentiškas žmogus padaryti 
utartį su Springfieldo Lie- 
uvos Sūnų Draugyste. Na, ir 
susitarta, kad nuo šios die
nos, Lietuvos Sūnų Draugy
stės nariai, be skirtumo am
žiaus, patampa pilnateisiais 
Chicagos Lietuvių Draugi
jos nariais. Apsirgę jie gaus
ligos pašalpą, o numirę —
oomirtinę, $200. Senesnio 
amžiaus nariai patampa H! 
kyriaus nariais ir ligos pa

talpos į sąvaitę gaus po $10. 
Lietuvos Sūnų draugystės 
valdyba (V. Augustaitis, 
pirmininkas: A. Bendorius, 
fin. sekretorius, ir V. Čer
niauskas, iždininkas) išrašė 
Chicagos Lithuanian Socie- 
ty ir Paul Miller, jos fin. sek
retoriaus, ir John Degutis, 
zdininko, vardu čekį $3,- 
326.44 sumai ir įteikė p. Ju- 
iui Mickevičiui. Uždarytų 
draugystės pinigų Ridgely 
Lankoje dar yra $6,861.12. 
Šie pinigai irgi bus perrašyti 
ant Chicagos Lithuanian 
Society vardo. Be to, dar 
'andasi keliosdešimtis dole- 
•ių po susirinkimui sumokė
jų narių užvilktų mokesčių. 
Tr šiuos perduosime naujai 
draugijai.

Narių į Chicagos Lietuvių 
Draugiją nueiname 250 su- 
viršum. Kuone pusę narių 
sudaro čia gimę ir augę jau- 
auoliai-jaunuolės.

Mus draugystę likviduotis 
privertė valdžios Insurance 
Departamentas vien todėl, 
kad neprisitaikėme prie Illi
nois valstijos įstatų. Nepasi
tenkinę nariai ar narys ra
portavo Insurance Departa
mentui, kad draugystė gy
vuoja ne pagal įstatymų rei
kalavimą. Insurance Depar
tamentas tada 
reikalavo, kad umu 
persitvarkytume 
mi 500 narių ir nuo

bus, buvo iškeltos kaip ir 
vestuvės Lietuvos Sūnų D- 
stės su Chicagos Lietuvių 
Draugija. Turėta užkandžiu, 
išsigerta ir pasilinksminta 
taip kaip kam patiko: Lietu
vos Sūnų Draugystė per sa
vo 31 metą gyvenimo yra 
daugelį sušelpusi ir visą lai
ką buvusi pažangios dvasios 
draugija. Prie šios draugijos 
galėjo prigulėti visokių pa
žiūrų ir įsitikinimu žmonės. 
Gal bus ne prošalį ir mane 
patį prisiminti, kad per 31 
metus, išbuvau nuolatos šios 
draugijos iždininku. Dabar 
mes springfieldiečiai, atei
dami į Chicagos Lietuvių 
Draugiją, broliškai sveiki
name jos valdybą ir visus 
narius. V.

nigus.
Saliunininkas M. Žagaras 

taipgi buvo apvogtas. Iš jo 
seifo buvo pavogta $1,700. 
Jis- nors tiek buvo laimin
gesnis, kad mušti negavo 
nes vagystė papildyta kuo
met jo saliune nebuvo. Bet 
Kalėdos vistiek nelinksmos. 

Vietos Teleskopas.

sandariečiai esą tikriausi 
Kudirkos, Basanavičiaus ii 
kitų Lietuvos patriotų “ai
niai.” Iš to jau savaimi aiš
ku, kad ir p. Virbickas y r? 
Basanavičiaus “ainis,” nes 
jis irgi sandarietis, ir nevi 
sai prastas, bet Pittsburgho 
sandariečių vadas, tai jau 
lyg ir “tautos vadas” minia- 
turkoj.

Dėl p. Virbicko girimosi 
nėra reikalo nei ginčytis. 
Kas-gi katinui uodegą pa
kels, jei jis pats nesusipras’

Bloga tik tas, kad tasai 
Kudirkos ir Basanavičiaus 
“ainis,” polemizuodamas su 
savo politiniais priešais, pa
lieka kažin kur visą savo pa
dorumą, o griebiasi biaurių 
šmeižtų ir prasimanymų, 
kaip tikras besarmatis. Pa
vyzdžiui, tame fašistų lape 
jisai rašo, kad Chicagos 
Detroito ir Pittsburgho SLA.- 
seimų rengimo komisijos pa
sidalinusios, sau pinigus. 
Kad Chicagos Pasaulinės 
Parodos Lietuvių Dienos ko
mitetas irgi pasisavinęs pini
gus. Bet faktų tiems šmeiž
tams paremti Virbickas ne
turi. Priešingai, jis yra ma 
tęs atskaitas ir žino, kad ten 
jokių “pasisavinimų” nėra 
buvę. Jis pats buvo komisi
joj, kuri tikrino Pittsburgho 
SLA. seimo atskaitas, ir pats 
yra SLA. apskričio suvažia
vime reportavęs, kad atskai
tos tvarkoje ir balsavo už jų 
priėmimą. O dabar, po trijų 
metų, jis meluoja, kad tenai 
buvę vagysčių!

Negana to, tasai besarma-

kas $50.
Basanavičiaus 

zuikiai žino, kad su tais pa- 
igedimais neturi nieko ben- 
Ira nei Radio Kliubas, nei 
pažangieji veikėjai. Tai tik 
)uvo blogos valios pavienio 
žmogaus darbas, kuris Ra
lio Kliubo vardu yra apsu
kęs keliatą žmonių, kuomet 
diubas buvo jau likviduo- 
as. Tasai žmogus dabar jau 
zra išvažiavęs iš Pitts
burgho.

Jei ponas Virbickas turė- 
ų šiek-tiek sąžinės, ir pado- 
•umo, tai tokių nepamatuo- 
ų ir biaurių priekaištų Ra
lio Kliubui nedarytų dėl to 
žmogaus, kuris nėra nei so- 
•ialisttas, nei progresistas.

Vaduojantis p. Virbicko 
ogika, galima butų sakyti, 
kad Pittsburgho sandarie- 
jiai yra pasisavinę kapinių 
bendrovės keliatą šimtų do- 
erių, nes vienas buvęs san
darietis da nėra atsiteisęs su 
kapinių bendrove. Tačiau 
padorus žmonės tokiais prie
kaištais nesišvaisto.

Ar nebūtų geriau, kad p. 
Virbickas, vieton prikaišio
jus kitiems visokius “pini
gų pasisavinimus,” pasirū
pintų savo Sandaros reika
lais ir padėtų jai atsiteisti su 
savo skolininkais? Arba te
gul p. Virbickas pasižiūri ir 
į savo paties rekordą LMD., 
kur savo laiku dėl finansinių 
dalykų buvo gavęs net 99 
metų “atostogų” iš draugys
tės.

Ir da toks žmogus drįsta 
kitus šmeižti! Reporteri©.

KAS MUMS RAŠOMA

“ainis”

CHICAGO, ILL.

PHILADELPHIA PA
Mirė drg. Juozas Mauru

šaitis. ,
Lapkričio 14 dieną čia mi

rė širdies liga drg. Juozas 
Maurušaitis, susilaukęs 52 
metų amžiaus. Paliko dide
liame nuliudime dukterį, 4 
sūnūs ir moterį. Palaidotas 
buvo laisvai Chelten Hills 
kapinėse.

Velionis Maurušaitis bu- 
“Keleivio” skaitytojas

Kaip aš apsivedžiau per 
laikrašti.

Mainosi laikai ir keičiasi 
žmonių papročiai. Lietuvo
je, būdavo, kaip vaikinas 
užsimano vesti, tai siunčia 
piršlį pas merginą, kurią jis 
norėtų gaut už pačią. Pirš
lys, žinoma, nori jaunuosius 
supiršti, todėl jis šneka, me-

jimas tilpo “Keleivyje.” Į 
trumpą laiką pradėjo plauk
ti laiškai nuo merginų, naš
lių ir gyvanašlių. Na, ir išsi
rinkau vieną, kuri man ge
riausia patiko. Ir dabar 
džiaugiuos, nes gavau dorą, 
pažangią ir laisvą moterį, 
apie kokią jau senai svajo
jau. Apsivedžiau ir esu labai

• ■

luoja, giria jaunikį, giria jo! dėkingas Maikio Tėvui, kad 
arklius, karves, kiaules ir ki- padėjo man susirasti my- 
tokią mantą; be to da jis nu- ’ draugę. Už tai prižadu

jam kas metai nusiųsti porą 
dolerių ant “rai-viskės.”

M. Bajorinas.

siveža degtinės, girdo mer
ginos tėvą, vaišina jos moti- 
nąj, pataikauja jos broliams 
ir jai pačiai. O kaip jiedu su- ; 
situokę gyvens, ar patiks 
vienas kitam, tai piršliui ne 
galvoj.

Iš pradžių lietuviai taip

BROOKLYN, N. Y.
Bus socialistų-komunistu 

debatai.
LSS. 19 kuopa sutiko ruo- 

piršdavosi ir Amerikoje, bet šti pusiau su komunistais de- 
dabar jau šitas jomarkas iš- batus klausimu: “Ar bolše- 
ėjo iš mados. Mes jau prade- ‘ vikai išpildė, ką žadėjo liau- 

kad gamta yra viskd motina, Į jome elgtis taip, kaip civili- džiai prieš savo įsigalėji- 
velionis netikėjo jokiems zuoti žmonės daro. Mokina- mą?” Pozityvę pusę gins 
bažnytiniems burtams ir to-, mes iš jų biznį daryt, moki- komunistų jaunimo organi- 
dėl jokie šarlatanai negalė-į narnės amatų ir profesi jų, zatorius Ormanas, o negaty
vo supančioti jo protą. I ir stengiamės šeimynišką vę—socialistų jaunuolių vei- 

Garbė tau, Juozai, kad tu1 gyvenimą kurtis tokiu pat kėjas Keistutis Michelsonas 
nepraradai savo liuosybės, budu, kain ji kuriasi dau- iš Brooklyno. Komunistai 
turėjai progos laisvai pagy- giau kultūringi žmonės. prižadėjo užsilaikyti džen- 

Susilaukęs Kristaus mete- telmoniškai. Dabatai įvyks 
lių jaunikaitis Amerikoje 10 sausio vakare, Lietuvių 
nesiunčia piršliu jieškoti Piliečių Kliubo salėj. Įžan- 
jam pačios, bet pats apie tai gos bus imama 10 centų lė- 
pasirupina. Kai kurie vyrai, šoms padengti. Jeigu liks 

Dėkoju labai širdingai vi- neturėdami progos susieiti kiek pelno, bus pasidalyta 
siems draugams ir drau- su merginomis asmeniškai, pusiau. Socialistų kalbėto- 
gėms, dalyvavusiems mano jieško sau gyvenimo drau- jas apsiima įrodyt, kad bol- 
vyro, Juozo Maurušaičio, gių per laikraščius. Kai kas ševikai neišpildė, ką jie bu- 
šermenyse. mano, kad tai netikęs bu- vo žadėję Rusijos liaudžiai,

Mr». M. Morris das. Bet man rodos, kad tai kviesdami ją versti Kerens- 
(Maurušaitienė). yra tinkamiausis būdas, y- kio valdžią.

—--- ' — pač kuomet žmogus gyveni Komunistai šituos deba-
Užsisenčjęs Soltis tokioj vietoj, kur lietuvių tus, kažin kodėl, garsina lyg 
Neleiskite jiems kad jus nagaish). merginų nėra, o vienam gy- ir nenoromis, lyg ir nujaus-

Koyokite prieš gemalus greitai. Creo- venti nuobodu ir nežinai darni, kad jie čia bus sumuš
ti. Taigi geistina, kad žmo- 

Taigi ir aš pats sumaniau nių susirinktų kuo daugiau-

vo

Kuomet vienj' 
čiai per Kalėdas linksmino- tęs 
si, šoko ir ūžė, tai kiti verkė | i 
karčiomis ašaromis arba nu
liūdę kent/^o didelį sielos

per 20 metų. Buvo laisvų pa
žiūrų žmogus ir geras darbi
ninkas, užtai vienoj dirbtu
vėj išdirbo 34 metus. 

Būdamas gerai apsiskai- 
žmogus ir žinodamas,

Štai visa eilė lietuvių, ku
riems Kalėdos buvo labai 
liūdnos:

Jono Grigonio šeimyna 
palaidojo savo tėvą ir mai
tintoją. Jis mirė išgyvenęs 
Amerikoje 32 metu ir palik
damas du sunu ir vieną duk
terį. Kalėdos jiems buvo la
bai liūdnos.

pat prieš pat Kalė- 
ė nukirto savo dal- 
, Valecką, 38 metų 
lietuvį, kuris paliko 

imierą ir 11 me
tų amžiaus dukrelę Emiliją. 
Judviejų Kalėdos buvo vie
nos tik ašaros.

Mirė taipgi 
selevičius, 55 
lietuvis, paliki 

J tris 
Velionis 

Gintinų kaim 
Telšių

žmoną

venti ir laisvai grįžti atgal į 
savo Motinos-Gamtos glėbį, 
iš kurio buvai atėjęs.

Laisvamanis. 
Padėkos žodis.

mulsion sujungia 7 geriausias page]- . _
bas žinomas moderniškam mokslui. kUT sau draugę SUSiraStl 
Stiprus bet nepavojingas Priminus
vartot Nėra narkoty. Jusu aptieki.
ninkas sugrąžins jums pinigus jeiąu nusiusti Maikio Tėvui prašy- šia. Tokie debatai Brookly-
0CTikufer ka.^ įis nan padėty ši- ne da pirmiena.
jant Creomuisicn. (Ade.) tam reikale. Mano pajieško-( Frank Lavinskas.
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I! Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

KELEIVIS. Sft BOSTON

Visiška tyla žmogui uepa- į tams grandytu Toks tekilas 
kenčiama. . Į ima kiečiausi plieną kaip su-

Praktiškam gyvenime vi- kbai stiprus, ilgai lai- 
hš ko.siška tyla negalimas daik

tas. General Electric inži
nieriai Amerikoje nesenai
bandė sukonstruoti tokj .. . ...
kambarį, kuris butų apsau- J^^31 nuotrupos arba dul- 

nuo visokių garsų ir kurių parduoti kaip

Deimantai tam tikslui yra 
perkami iš deimantų apdir
bimo vietų, ir vartojamos

G. Kutuj.

F ATM A.
Totorių pasakėčia.

Kasdien, saulei nusilei
dus, ateina prie lango jauna 
moteris—Fatima, su sutar
šyta skarale ant galvos.

Kai pradeda temti, ji ne
garsiai pabeldžia į langą ir 
prašo:

—Du-o-nos,
Du-o-nos!

—Ne!
Neduoda.
Ji neina šalin. Ji sėdi prie 

slenksčio. Pati sau kažin ką

Sveikatos Skyrius
ti įkyrių

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

ŽIEMOS LIGA.

Rašo Dr. S. Biežis, gydytojas 
ir chirurgas, Chicago, III.

f
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—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—O kaip praleidai Kalė
das, tėve?

—Prastai, vaike. Perėjau 
visus saliunus, ir nei vienas 
nieko neužfundijo. O veseli- 
jų dabar irgi niekas nekelia 
tokių, kad už dyką butų ga
lima išsigert Taigi Kristaus 
užgimimas šįmet buvo visai 
nelinksmas. Todėl parėjau 
namo ir pradėjau mislyt a- 
pie tą naują parėtką, kur, 
kaip tu man sakei, socialis
tai visiems dues išsigerti už 
dyką. Toks parėtkas, Maike, 
butu geras. Ir jus galėtumėt 
da daugiau vygados žmo
nėms padaryt Galėtumėt 
suvesti paipas iš bravoro 
tieriai Į kičiną, kaip dabar 
vanduo yra suvestas. Tada 
žmogui nereikėtu nei saliu- 
nan eiti, tik atsisėdai sau 
prie sinkos ir mauk.

—Ar tau tas patiktų?
—Šiur, Maike. Tik aš vie

no daikto negaliu išfige- 
riuot. o tai to, kaip prie jusu 
valdžios bus su darbais? 
Kas tada norės dirbti dorti- 
^a darbą, ieigu viskas bus 
frv?v _

—O kas dabar, tėve, dir
ba purvinus darbus?

—Dabar. Maike, tai pil
vas priverčia žmones viską 
daryti. Ale kas galės mane 
priversti eit strytų šluoti ar
ba anglių kasti, jeigu aš ga
lėsiu gauti gero alaus ir da 
silkės vucdegą užsikasti? 
Juk ir tu tada nedirbtum. O 
kaip niekas nenorėsz dirbti, 
tai kas tada padarys tą alų 
ir kas silkes gaudys?

—Čia jau tu pats atsakei Į 
savo klausimus, tėve. Šian
dien žmonės dirba dėl to, 
kad nori valgyt. Prie socia
lizmo jie irgi norės valgvt. 
Taigi ir tuomet jie dirbs. 
Skirtumas bus tik toks, kad 
tuomet jie dirbs patys sau, o 
dabar didesne dali jų darbo 
pasiima kapitalistas, kuris 
nieko nedirba. Kadangi dy
kaduonių prie socializmo 
nebus, visi turės dirbti, tai 
žmonės pasidarys sau visko 
daug daugiau ir geriau gy
vens.

—Ale tu man nepasakei, 
Maike. kas tada dirbs dorti- 
ną darbą?

—Tėve. tokiu mažmožių 
mes negalime iš kalno nu
statyti, nes negalim žinoti, 
kokios bus sąlygas ateity. A- 
merikoje jau dabar gatves 
šluoja mašinomis. Žmogus 
važiuoja sau tam tikru auto- 
mobilium, o pritaisyta po 
juo mašina laisto gatvę, kad

gotas nuo visokių garsų ir Rurauvu naip murma Paskui eina prje ki-
triukšmų. Nors absoliutės, brangakmenųį negalima. Pir- to jang0> ^jp pat negarsiai 
tylos jie negalėjo pasiekti, ma t2klos deimantų nuotru- kilsteri:
tačiau buvo jau priėję netoli; P°®. buvo J^31 nebrangios, —Du-o-nos,
to. Tuo tikslu jiems teko pa- ^J3? Padėjus jas dabar Du-o-nos!
kabinti kambarį ore ant la- Pirk^» JŲ kaina pakilo. Da- j . p^jurėtut Dro lanea

bar jau per metus Ameriko- . dei ie suvarvama deimantų to- P^atytut, kaip jisede- 
kiems įrankiams už $4,<M>0,- dama ziunneja savo plonus,

nedulkėtų, ir kartu šluoja. 
Taigi.purvino dbrbo čia jau! 
kaip ir nėra. Ateityje gal da’ 
geresni bus išradimai to
kiems darbams. Šiandien 
sunkiausis, purviniausis ir 
pavojingiausis darbas yra 
anglių kasyklose. Tačiau 
angliakasiai jo visai nesibi
jo ir net džiaugiasi, kad gau
na progos dirbti. Aš žinau 
daug angliakasių, tėve, ku
rie išdirbo kasyklos? jau po 
keliolika metų ir sako, kad 
tas darbas jiems visai nebai
sus. Karo metu miestuose 
buvo labai geri uždarbiai ir 
fabrikantams stigo darbi
ninku : tačiau angliakasiai 
nevažiavo iš kasyklų į fabri
kus. Jiems geriau patinka 
dirbti po žeme. Na, o jeigu 
taip yra dabar, tai kodėl ne
galėtu taip būti ir prie socia
lizmo?

—Olrait, Maike. prastam 
žmogui gal ir nebritku lįsti Į 
mainas, ale aš negalėčiau to
kio džiabo imti. Į kągi butų 
padabna mano generoliška 
mundiera. jeigu aš pradė
čiau anglį liuoduot?

—Tėve, aš jau aiškinau 
tau, kad socialistai nėra jo
kie tironai, kurie norėtu 
kankinti žmones ir džiaugtis 
iš to. Jie nori tokios tvarkos, 
kur žmonės turėtų kuo dau
giausia laisvės ir paranku- 
mu. Todėl, jeigu nenorėsi 
važiuot i kasyklas, tai galėsi 
šluojamą mašiną operuoti 
mieste.

—O kaip butų su mano 
uniforma?

—Savo uniforma, tėve, 
galėsi į muziejų padėti.

—Ir šoblę?
—Viską.
—Maike, aš ant to neso- 

glasnas. Kas tada žinos, kad 
aš generolas, jeigu savo 
zbraju padėsiu į jūsų mu
ziejų?

—Generolai prie socializ
mo nebus reikalingi, tėve 
Darbininkai pasaulį valdys.

—Tai kas tada kamanda 
vos vaiską, kaip vaina iš
kils?

—Prie socializmo, tėve. i» 
“vainų” nebus.

—Ar tai jus mislinat per 
maityt žmonių prigimimą?

—Ne prigimimą, tėve, bet 
socialistai pakeis visuome
nės sa tvarką. Jie panaikins 
privatinio pelno sistemą 
taip kad iš karu niekam ne
bus pelno ir todėl nieką ka 
riauti nenorės. Karai išnyks 
kada bus išnaikinta jų prie
žastis.

—Na, gerai, Maike, aš pa 
mislysiu apie tai.

bai jauslių spiruoklių, kad 
nesiektų nei žemės, nei sie
nų. ir kad kabotų visai lais
vai, nejausdamas jokių su
krėtimų nuo balkio, ant ku
rio kabojo. Visas to kamba
rio vidurys buvo išmuštas 
tokia medžiaga, per kurį la
bai sunkiai pereina bent 
koks virpėjimas. Pastatyti 
tenai garsrodžiai rodė, kad 
visiškos tylos ir tokiame 
kambary nebuvo galima 
gauti. Nors žmogaus ausims 
joks garsas iš lauko nebuvo 
girdimas, tačiau jauslus in
strumentai rodė garso iki 15 
deciblių. Vadinasi, absoliu- 
tės tylos nebuvo. Bet ir šito
kioj tyloj žmogus negalėjo 
pakęsti. Ji baisiai erzino 
dirksnius. Mažiausis pasiju
dinimas tokioj tyloj sukelia 
didžiausį bildesį. Pliaukšte
lėjimas pirštais išduoda to
kį trenksmą, kaip anuotos 
suvis.

Iš deimantų daromi

Kiečiausia metalinė me
džiaga šiandien yra karbo- 
lojus, kuris yra kelių ele
mentų junginys, o deiman
tas yra kiečiausia iš visų me
džiagų. Bet deimantas, kaip 
akmuo, yra trapus ir vieną 
jį vartoti labai kietų daiktų

000.

Mėnulio pavirti* apdengta* 
peh *

tarytai vienų kaulų pirštus. 
Ji žiūrinėja atsidėjus, tary
tai norėtų išmokti jų sudėtį, 
tarytai norėtų ji ką nors juo
se rasti.

Ji užmiršo, kad jai neduo
da duonos. Ji nepyksta. Pa-

Vulkanų pelenai ir pumi-
ka — tai svarbiausioji me-_________________
džiaga, kūną apdengtas mė- skui, kai apžiūri savo pirš- 
nulio paviršis. *Tokios išva- tus, ji eina prie kito lango 
dos priėjo Camegie Insti- ir vėl beldžiasi:
tuto mokslininkai. Tokią 
išvadą jie padarė studi
juodami saulės spindulių at
simušimą nuo mėnulio.

—Du-o-nos,
Du-o-nos!

—Mes neturim duonos. 
Kai ji išgirsta atsakymą,

pjovimui negalima, nes Jis 
trupa. Užtai paskutiniais ugnaduobės iki 24,000 pėdų

Tai yra nauja teorija, nes T •• J Z*-a —... r. į , kad jie neturi duonos, ji supiki sioi mokslininkai many- ^amosi skarele eina nuoša- 
davo, kad visas mėnulis su- lesnžn vfeton atsisžda jį
ffldeda is kietų uolų, kaip žiurinėja savo pirštus, 
daugumas žemes kalnų. ,.Nors mėnulis yra žemės pa- ? . el(^ama Chalima
lydovas, bet jis daugeliu pas e 1 jąį. ... 
žvilgsnių nuo jos skiriasi. „ 7?Dar hg1 sloJ..tu SY^3’ 
Ant jo .visai nėra vandens, ^atima: 2 tu/p^zlaus SŲ-' 
todėl nėra nei debesų, nei 5*ava’ kada gi tu mirsi, 
jokios atmosferos. Dėl at- —Greitai,
mosferes stokos jo tempera- —^au seniai tu turėjai
turą keičiasi labai greitai ir mirti. Juk tu atšaldai šilimą, 
griežtai. Pakol saulės spin- Fatima, iškėlus galvą, žiu- 
duliai šviečia, tai būna labai ri į Chalimą. Ir sutikusi jos 
karšta, o kaip tik saulė nu- niaurų žvilgsnį, ji vėl žiuri 
sileidžia, staiga prasideda žemėn.
šaltis, nes be atmosferos ši- Kartą, eidami rytą van- 
lima greit išlekia į dausas, dens, ją rado šuliny. Kaip 

Kitąsyk ant mėnulio yra tat atsitiko, niekas nežinojo, 
veikę dideli vulkanai, iš ku- Ištraukė ją iš šulinio stora 
rių dabar yra likusios tik virve. Ji silpnai laikėsi.

Aš nuslydau ten laip-
laikais Amerikoje išmokta‘gilumo. Visas mėnulio pa- tais,—ji sako. 
deimantą maišyti su karbo-' viršis yra labai kalnuotas, ir —Ko tu ten nusiritai? Ką 

Iš tokio mišinio da-i kalnai netokie, kaip ant že- tu ten radai?
—Aš skaičiau žvaigždes... 

daug žvaigždžių suskaičiau. 
Labai daug aš jų surinkau. 
—Jus visi esat blogi žmonės. 
Jus atėjot, ir jos išbėgiojo.

Ir paskui ji norėjo:
—Du-o-nos,
Ji stovėjo, laukė duonos.

ojum.
bar daromi tekilukai ir ki-i mės, bet siekia 25,000 pėdų 
tokie įrankiai kietiems daik-' aukščio.

SEšfoŪKA NŪKRYŽ1AVOTŲ
PASAULIO IŠGANYTOJU.

Pasiknisus kiek po seno-, 6. Visi jie buvo tamsiųjų 
vės Rytų istoriją, pasirodo; galybių suimti ir nukankin- Nedavė, 
įdomių pasakų apie “pašau-j Ir paskui jauna mergaitė
lio išganytojus.” Tamsus ’ .................................... su sutaršyta skarele ant gal-
krikščionys paprastai manoj Tačiau visi prisikėlė iš vos, stipriai apsirišus ją, iš- 
kad jų Kristus yra vienintė-' numirusių ir nusileido į pra- ėjo laukuosna 
lis “Dievo Sūnūs,” atėjęs ant garą arba į požemio pasaulį # Vaikai atėjo sodžiun su 
žemės savo krauju nuplauti kankinamuosius išlaisvinti, žinia, 
žmonijos nuodėmes. O tuo! o m . .. ,. —Fatima prigėrė,
tarpu faktas yra toks, kadi , Tuorpet PJ pąkilo j. į§ sodžiaus visi ėjo pažiu- 
Kristus buvo tiktai kopija <Jan£ays ?rav^ rėti.
kitų tokių “išganytojų.” Be- damizmemjai kelią } amzi-i Fatima, apsirišusi savo 
veik7 kiekviena didesnė Rytų ną Iaim£- Į skarele, gulėjo vidury žolių
.auta yra turėjusi savo “iš- 9. Ant žemės jie paliko į- b* gėlių, sodžiaus vaikų at- 
ganytoją.” Ir beveik kiek- kūrę šventųjų komunijų ir neštų.
vienas jų yra atėjęs pašau- bažnyčių, į kurias jų mokslo* . b* r^dėsi» kad josios pu- 
in tokiu pat budu ir tokiais sekėiai galėjo įneiti per s*au užmerktos akys ir ne- 
oat tikslais. i krikštą. Įkaltos lupos štai, štai nori

Iš viso tokių “išganytojų” 
vra priskaityta jau daugiau 
kaip 20, bet “tik” 16 jų mi- 
ė ant kryžiaus.

štai dešimts bendrų jiems 
/patybių:

1. Visi buvo gimę apie tą 
ai ką, kaip krikščionių Ka-
ėdes.

2. Visi buvo gimę iš “ne
kalto prasidėjimo” merge- 
bj-

3. Ir gimė jie “stirnelėse” 
irba kur nors požemio ur- 
zuose, kad priešai neužtiktų 
r nesunaikintų jų.

4. Jie vedė skurdų gyve
nimą ir mokino žmoniją.

5. Jie buvo vadinami reik- 
mingais vardais, tokiais 

kaip “šviesos nešėjas,” “gy
dytojas,” “ganytojas,” “tar
pininkas,” “išganytojas, 
‘išlaisvintojas.99

99

10. Ir paskui jie buvo sa
vo sekėjų minimi valgant jų 
“kūną ir kraują.”

Kada visus tuos. faktus 
mes sustatem greta, tai pa
sidaro aišku kaip diena, kad 
visi tie “išganytojai” nebu
vo jokie “Dievo Sūnus” ir ne 
iš dangaus atėje, bet skolinti 
vienos tautos iš kitų ir tai
kinti prie vietos sąlygų. Ne- 
kitain buvc ir tai Kristum. 
Juk faktas vra, kad pats po
piežius nežino kada Kristus 
gimė ir kada jis mirė. Tu lai
kų istori ja nieko apie jį ne
sako. Kunigai nežino net 
kada Velykas švęsti. Pernai 
Kristaus prisikėlimą iie ap
vaikščiojo 16 balandžio, o 
šimet apvaikščios 21 balan
džio. Tai kada gi jis mirė? 
Jie nežino. Eb-klierika*.

sakyti:
—Du-o-nos!

Du-o-nos!
Jul. Butėno vertimas.

KALNIŠKIŲ KAIME NU
SINUODIJO DVI MO

TERYS.
Šiomis dienomis Kalniš

kių kaime, Eržvilko valse, 
gyventojai M. Jankienei 
pradėjo skaudėti dantį. Ji 
nuėjo vaistinėn ir paprašė 
degamojo spirito kompresui 
ant žando dėti. Jankienė 
parsinešus vaistus namo ir 
manydama, kad tai yra spi
ritas, su savo kaiminka Ona 
Marinka — išgėrė. Abi mo
terys užsinuodijo ir kitą die
ną mirė.

Manoma, kad per klaidą 
Jankienei buvo įduota kaž
kokių nuodų.

žiemos metu visada daugiau 
žmonių serga, negu bile kokiu 
kitu laikotarpiu. Kvėpavimo or
ganų įvairus susirgimai ypač es
ti praplitę. Nedaug žmonių rasi
me, kurie išgyventų visą žiemą, 
nesirgę kokiu nors šalčiu, slogo
mis. gerklės skaudėjimu ir pa
našiais nesveikumais. Vasarą 
panašių susirgimų palyginamai 
kalbant visai mažai esti.

Reikia kiekvienam aiškiai ži
noti, kad žiemos sezonas yra ne
palankus sveikatai ir todėl musų 
privalumas turėtų būti tinkamai 
vaduotis, kad kuodaugiausia iš
vengus nelaukiamų susirgimų. 
Priežasčių yra gana daug, ta
čiau svarbiausios bus sekamos: 
peršalimas, sudrėkimas, prastas 
vėdinimas gyvenamų kambarių, 
kurie dažniausia esti peršildyti, 
stoka tyro oro, stoka poilsio ir 
tt. čia suminėtos aplinkybės 
silpnina žmogaus neturales pa
jėgas. atsparumą, kas suteikia' 
’abai gerą progą įsigalėti vieno
kiai ar kitokiai ligai, štai dėl ko 
žmonės serga žiemą daugiau, 
negu vasarą.

Laimė, kad dauguma šių su
sirgimų esti nedidelės svarbos, 
nes šaltis ar sloga kad ir prie 
menkos priežiūros i keliatą die- 
įų savaimi išnyksta. Tačiau 
kartas nuo karto laimė atsuka 
savo nugarą, kuomet dalykas ne 
tik surimtėja, bet dažnai baigia
si tragedija. Čia kalbu apie plau
čių įdegimą, pneumoniją, kuri 
žiemos metu esti labai paprasta 
viešnia, taip kad tūli ir vadina 
ią žiemos liga.

Plaučių įdegimas visados la
bai rimta liga, nuo kurios mir
tingumas stebėtinai aukštas net 
ir prie ‘idealingiausios priežiū
ros. O ką jau bekalbėti kur tos 
priežiūros mažai arba visai jos 
nėra. Nuo jos jauni ir suaugę 
krinta, o iš senelių tik labai re
tas kuris išeina. Kaip rimta ši li- 
?a yra, taip nėra specifiško vais
to ją pašalinti. Užtat jos gydy
me, kas duotų geriausias pasė

kas, turėtų būti vyriausiai sta
toma apsisaugojimo principas, 
ypač žiemą, kada ši liga dau
giausia vyrauja.

Tikriausias apsisaugojimo bū
das, tai vengti viso to, kas maži
na asmens pajėgas, jo atsparu
mą, kaip aukščiau suminėta. 
Stengimasis užlaikyti sava svei
katą geriausiame laipsny, yra 
vienas iš svarbiausių laidų apsi
saugoti ne tik nuo plaučių įdegi
mo, bet ir nuo daugel kitų ligų. 
Į tai reikia ypatingos domės 
kreipti žiemos metu, kada aplin
kybės nėra palankios sveikatin- 

'gumut
Yra nedvejojančiai patirta, 

'kad taip vadinamas šaltis, slo- 
j gos ir šiaip jau taryčiaus menki 
i sunegalėjimai gana dažnai esti 
pirmtakunais rimtosios plaučių 
įdegimo ligos. Užtat tais, kad ir 
iš paviršiaus atrodančiais men
kais, sirguliavimais reikia ne 
juokais susidomėti ir tinkamai 
gydytis, nes kitaip gali reikšti 
pneumonija. Labai teisinga pa
tarlė sako, kad ir menkas kups
tas paverčia didelį vežimą.

Susirgimo atsitikime šia liga, 
nors specifiškų vaistų kol kas da 
nėra, tačiau ligonio slaugoj imas 
ir gydytojo nuolatinė priežiūra 
labai dažnai sulošia nulemiantį 
vaidmenį. Ši liga dažniausiai 
tęsiasi apie sąvaitę laiko, kame 
ligonis esti veik bejėgis. Taigi 
slaugės nuolatinė priežiūra yra 
būtina, o gydytojo profesionalės 
pagalbos svarbos negalima per- 

■ dėti. šitokiais svarbiais atsitiki
mais mainyti gydytoją daugiau 
kaip neprotinga, nes naujai pa
šauktas gydytojas nežino pir
mesnės ligos eigos, neigi kas bu-' 
vo daroma, tai jam daugiau kaip 
sunku tinkamai orientuotis, ši
tokį permaina tik ligoniui į ne
naudą išeina. Reikia pasišaukti 
gydytojas, kuriuemi pasitiki ir 
jo laikytis iki pabaigos. Jei jam 
reikės pagalbos, tai jau jis pats 
(gydytojas) pašauks kitą i kon
sultaciją. kas duos daugiausia 
gerų pasėkų, nes. be kooperaci
jos, be pilno pasitikėjimo iš abie
jų pusių nieko daug negalima 
atsiekti.

Ismuškim Klerikalizmą , Iš Lietuvos.
Klerikalizmas yra visuo

menės dvasios ir proto liga. 
Jis temdo žmonių protą, su
kausto jų dvasią, užnuodija 
visą gyvenimą ir trukdo tau
tos pirmynžangą. Kunigų ir 
bažnyčios pavergtos tautos 
visuomet yra atsilikusios 
nuo progreso ir skurdžiau 
gyvena ekonomiškai, negu 
tos tautos, kurios religiniu 
žvilgsniu yra laisvesnės. .

Daugiausia nuo klerika
lizmo yra nukentėję ir vis 
dar tebekenčia Lietuvos 
žmonės. Sudaužyti jo jungą 
tenai nebūtų sunku, jeigu 
butų spaudos ir žodžio lais-. 
vė. Bet reakci jai siaučiant, 
’aisvai rašyt ir kalbėt Lietu
voje negalima. Todėl mano 
galvon atėjo ve kokia min
tis : tegul Amerikos lietuviai 
’udaro tam tikrą organiza
ciją ir įsteigia Lietuvos pa
dieny radio stotį, iš kurios 
kas diena butų galima skelb
ti Lietuvos žmonėms laisva- 
tnanvbės evangeliją ir mušti 
klerikalizmą.

Radio imtuvų Lietuvoje 
žmonės jau turi ir skelbia
mą laišvės žodi mielai sek
tų.

Žinoma, radio stoties pa
statymas kaštuotų nemaža 
pinigų. Bet Amerikos lietu
viai sudėjo tūkstančius dole
rių caro valdžios sudaužy
mui, tūkstančius sukrovė ki
tiems reikalams, todėl, ma
nau, neatsisakytų ir šitam 
reikalui duoti.

Radio stotis turėtų but

pastatyta Lietuvos pasieny, 
Sovietų pusėje, kad butų ga
linu laisvai kalbėti. Supran
tama, einant prie to darbo, 
visų pirma reikėtų šituo 
klausimu susitarti su Sovie
tų valdžia. Amerikiečiai ga
li apie tai gauti informacijų 
iš Maskvos per Sovietų pa
siuntinį Washingtone.

Tokia radio stotis galima 
butų naudoti netiktai kleri
kalizmui mušti, bet ir fašiz
mui kčvoti. Jeigu Amerikos 
lietuviai šitokį dalyką įtaisy
tų, tai butų istorinės svarbos 
žygis ir pasaulinė sensacija.

Liaudies Draugas.
Kaunas,
XII-15-1934.

KANADOS PENKINUKAI 
AUGA.

Kanados franeuzo farme- 
rio Dicnne’o penkinukai yra 
paimti valdžios globon ir 
gerai auga. Jeigu jie butų 
palikti motinos priežiūroj, 
gal jau nei vieno jų nebūtų 
gyvo. Tai ką gi dabar pasa
kys Romos katalikų kuni
gai, kurie visuomet tvirtino, 
kad jeigu socialistai įves 
valdžios globą vaikams, tai 
visi vakai išmirsia?

PIETŲ AMERIKOJE DRE
BĖJO ŽEME.

Nikaragos sostinėj Mana- 
goj pereitą sąvaitę buvo jau
čiamas žemės drebėjimas, 
nuo kurio sugriuvo keliatas 
namų.
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Įvairios Žinios.
Lietuvos Uikariau-\ s^2kO^LwcoovJE i Stotis, Specialiai Kauno Radio
tojui” Išlupo Kailį,' Sovietuose torgpredstva: Programoms Trukdyti,
Varšuvos gatvėmis jau vi- dienomisiš Frenkelio jį paSiatyta vokiečių netoli te, yra pastatyta siunčiamoji

Lietuvoje Išardyti \Vokieciai Rengiasi 
Hitlerininkų Lizdai. Pulti LiefucųJ Tai riduK

Susigundę Vokietijos na- Gruodžio pradžioje vo- amžiaus vyriškis, apsitaisęs 
cių valdymu, ar gavę palie- kiečių kurstymas spaudoje raudona toga ir apsiavęs

si metai vaikščioja kažkoks fabriko nupirko didelę par- 
savotiškas žmogus, kuris tiją odų, 
visados į save atkreipia pra- ’ ***

UIESKOJIMAL

1 ilžes.

Statement of the O*nership, 
ment, Et c.. Keųuired By The Aet at 
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darbų įstaigoje. ------------

radio stočiai Publisher—J. g. Gegužis & Co.

valdiškoje1 _  • . •_ Y
“Lietuves Keleivis” pra-.......................

neša apie slapta vokiečiu ra- Siunciamajai , 
dio stoti kur? nuola* trukdo Pastatytas apie 32 metrų E, 
Kauro renio stoties darba.! aukščio stiebas. Antras stie- 
Ta Stotis įsisteigė lapkričio! b?s yra įtaM“ prie dirbtu-
mėnesi ir turi tokias pat ban-1V1^ kamino. Radio stočiai
vas. kaip i,- Kauno,'todėl «Į*ptanautt personalas yra
Kauno radio stočiai trukdo. . dvlem autoiftobi-

uais. Viename automobily
je yra jtaisyti radio Stoties 
aparatai.”

Toliau “Lietuvos Kelei-

radio stotis 
aušinimo

_ , . _____ ______ ______ _____ M'ii y tAreila,
pimą iš vokiečių propagan- prieš Lietuvą pasiekė negir- medinėm klumpėm. Ta® kei- JJ* «
dos ministerijos, Lietuvos dėto ižulumo. Sudarius nau- šuolis yra grafas L. Potoe- e. ii iš ten išvadavo j Brcok-
vokiečiai irgi susisuko savo j, Klaipėdos' krašto direk- kis, žinomas, lenkų Mm Sa,Kj^«
lizdus, kuriuose spietėsi hit- tori ją, kurioje yra du vokiš- pilietis. Jis sakosi, te-'ob ’ iu Dabar ioa advokatas turi
lerininkų veikimas. Jis buvo ką partijų atstovai, vokie- kad j Lenkiją atvykęs dėlto,
gana plačiai išsišakojęs ir čių spauda ne tik neaprimo, J°S mylis lenkus ir jų iston- prato Todėl lai atattąukia greitai ir uFvr.v p , „
dantai varnum Tapiau Tie kt '1- - • — in Var«UVOie iam atsivėrė ° ,’1'rda kav-> gesa adresą, kurie ži- f bnRe-Fbnke.slaptai varomas, tačiau Lie- bet pasiekė savo šmeižimo J«* varcuvoje jam aisivere ajresai tuz>ia. , praneški.e.
tuvos žvalgybininkai hitle-aukščiausio laipsnio. Jie at-Vscs .romėnės viršūnių R• •^Liavis/’
rininkų lizdus susekė m jų virai grasina Klaipėdos kra- durys ir ponių širdys. O jis 253 BroadwaF»• i . ._Mass- 
veikimą išardė. • što seimelio vokiškų partijų nieką išnaudoti kiekvieną Pst AGX>R-

Nacių “apaštalavimui” nariams, kad jie nepareikš-' Pro£3- vvra™^uri“Sn?’ ckSi
Lietuvoje paruošti ir smar- ta pasitikėjimo. Bruvelaičio Ir štai, šlėktelė Daševsta^ visai nebuvo salima kiaušy-
i-------- --------------j------------ L. direktorijai. Kitaip, su jais kuriam Vareuvos apylinkėje muštag su tr^Toetototo 2 diena, ti Kauno radio stotie® Pas-

pnklausė dideli žemės plo- Prašau atsišaukti pati, arba duktė, , .. ■ , ‘ i / ' •F nutuok F v- —u —.. ialp:u trukdymai su-

Ji pasiskelbė esanti radio 
mėgėjų siunčiamoji 6totis 

kuri truk
dysianti Kauno radio pro
gramų transliaciją. Ištikru- vis” nurodo, kad kai lietu

kesnei propagandai varyti, 
7 Lietuvos vokiečiai buvo 
pereitą vasarą pasiųsti Vo
kietijon j tam tikrus agitaci
jos kursus. Kursantų išlai
das apmokėjo vokiečių val
džia. Sugrįžę Lietuvon, šie 
kursantai tuojau ėmėsi dar
be. Pereitu metų liepos 
mėnesį Pilviškiuose ir Geis- 
te riškiuose (Suvalkijoje) 
buvo Įsteigtos dvi nelegalios 
hitleriškos darbo stovyklos. 
Stovyklų lankytojams buvo 
paruoštos ir atitinkamos 
programos. Sekmadieniais 
buvo rengiami ir pasikalbė
jimai su apylinkės kaimų 
gyventojais, vok i š k u m o 
klausimais. Baigus stovyk
lavimą, buvo padaryti Vo
kietijos nacių centrui prane
šimai apie nuveiktus propa
gandos darbus.

Tokiam Lietuvos vokie
čiu judėjimui einant, žval
gyba 4 gruodžio padarė pas 
šio judėjimo “vadus” kra
tas, per kurias rado daug 
kaltinamos medžiagos. Ma
noma, kad netrukus panašių 
nacių veikimo centrų bus at
rasta daug daugiau. Tsb.

teksią tinkamai atsiskaityti, 
kai į Klaipėdos kraštą atei
sianti vokiečių valdžia.

Vokiečių spauda ir radio 
taip nežmoniškai įsikarščia
vo, kad pradėjo net grasinti 
Lietuvos nepriklausomybei. 
Nesivaržydami jie sako, kad 
dabar laikas Vokietijai pul
ti ir sugniuždinti Lietuvą, 
kurią jie vadina “neramu
mo židiniu Rytų Europoje?

Tsb. ‘
>9

iš kompanijos.

TEBEKALBA APIE KA
RO PAVOJŲ TOLIMUO

SE RYTUOSE.
Japonijos užsienių reika

lų ministerijos atstovas A- 
mau, pasikalbėjime su vieno 
Lcndono laikraščio atstovu 
pareiškė, kad Sovietų Rusi 
jos Mandžuko parubežy pa
dėtis toli gražu nėra rami:

“Aš bijau,” pareiškė A- 
mau, “kad mažiausia žiežir
ba gali iššaukti gaisrą. De
rybos dėl Kinijos rytų gele
žinkelio beveik baigtos. Ta
čiau Sovietų kariuomenės 
sukoncentravimas Vladivos
toko rajone turi daug dides
nio svarbumo, negu ta nau
da, kurią duos geležinkelis.”

Nurodęs į taį kad Tokio 
ir kiti Japonijos miestai nuo
lat randasi užpuolimo iš oro 
pavojuje, Amau pridūrė:

“Susidariusi tokia būtis y- 
ra be galo rimta. Natūralu, 
kad Japonijos ir Mandžuko 
kariuomenės priverstos yra 
aptarti apsisaugojimo prie 
mones, kad patikrintų Man 
džuko fubežių saugumą.’

Amau sako, kad išvengi
mui nesusipratimu, reikėtų 
sudaryti Sovietų^Japonijos- 
Mandžuko komisija, kuri 
tvarkytų parubežio inciden 
tus ir Portmoutho sutartį iš
plėsti ir Mandžuko sienų at 
žvilgiu.

Z53 iiroa;iway, So. Boston, 
iitnr—Stanley Michelson.
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iu tie trukdymai buvo jau-jviai pradėjo kelti to trukdy

tojo buvimo Vokietijoje 
klausimą, vokiečių spauda 
atsakė, kad tokia stotis 
esanti pastatyta lietuvių vo
kiškoms radio stotims truk
dyti.. Tačiau vėliau ir vokie
čių spauda pripažino, kad 
tai esanti vokiečių “mėgėjų” 
pastatyta stotis Kauno radio 
stočiai trukdyti, nes ir lietu
viai trukdą vokiečių stotis. 
Tačiau dabar jau paaiškėjo, 
kad ta stotis pastatyta Vo-

čiam.? Tilžės ir Klaipėdos a- 
pvliukės0. Keliatą dienu čia

tai, pasikvietė Potockj savo Kne'*Vt“kU jo, nidasf, pranešt mažėjo, bet vis tiek dar jau- 
sveciu. Potockis Dasevskio i~ .£.= «> čiami. ypatingai iš Kauno

318 Wharton st., Philadelphia, Padvare išgyveno 6 mėnesius.
Iš pradžių tarp svečio ir na- „ ..
mų šeimininko buvo ku<~~- Sk
riausi santykiai. Jie kure j- "al[T “P"-“??" į^trį-"- 
vairius planus, nes PotocklS. apk jį žinote kur jis randasi, malo- 
sakėsi pretenduojąs į “lietu-“ busiu d®kin 
viu-lenkų sostą” ir norįs
“užkariauti” Lietuvą. Lie-

Lietuviški Ąžuolai
Indijos Dievams.

Indų tauta, turinti 300 mi
lijonų gyventojų, dabar pri
klauso anglams. Ji skirstosi 
įvairiausiomis tikybinėmis 
sektomis ir dažnai tarp sa
vęs kovoja. Didesnė gyven 
tojų dalis yra stabmeldžiai. 
Jie dar ir dabar garbina 
daugybę dievų ir jiems neša 
aukas. Dievų stovylas jie 
dirba iš dramblio kaulo ir į- 
vairių medžių. Bet kiekvįe 
na budistų sekta turi savo 
)apročius ir jų griežtai lai- 
(osi. Viena tokia budistų 
sekta savo vyriausi dievą 
3uddą dirbdinasi tik iš ą- 
žuolo, tuo pabrėždami šio 
dievo tvirtumą ir amžinumą.

Anksčiau ši sekta ąžuolus 
veždavosi iš Rusijos. Nese
nai keli belgų pirkliai kurie 
irekiauja ąžuolais, pasiūlė 
anai budistų sektai Lietuvos 
ąžuolų. Indai gavę pirmąją 
ąžuolų partiją iš Lietuvos 
juvo labai patenkinti. Šie
met belgai vėl atvyko Lietu
von ir vėl užpirko ąžuolinių 
rąstų. Lietuvoje jie šiek tiek 
apdirbami ir siunčiami Bel- 
gijon, o iš ten eina į Londo
ną, kur perkraunami į jū
rių laivus. Taip per Atlanto 
vandenyną šie laivai pasie
kia Afriką ir perplaukę In
dijos vandenyną sustoja 
Bombėjos uoste. Lietuvos 
ąžuolai, skirti indų dievams, 
atkeliavę kelis tūkstančius

tuvos pasipriešinimą jis lai
kęs daug lengviau nugali
mu, negu Pilsudskio pasi
priešinimą. Daševskis pado
vanojo grafui gražų baltą 
žirgą, kad Jis galėtų gražiau 
pasirodyti “jodamas į Kau
ną.” Visi politiniai ir milita- 
riniai klausimai buvo išsprę
sti lengvai, be jokių ginčų.

Tačiau daug pavojinges
nis buvo moterų klausimas. 
Daševskis dėl nežinomų 
priežasčių staiga savo drau
gui uždraudė priiminėt dva
re moteris, kurios iš Varšu-

Jonaš Rožiala, (4)
2352 W. Persta* Rd., Chicago, III.

transliuojant muziką ir dai
nas.

“Lietuves Keleivis” toliau 
praneša: “Kaip dabar pa
aiškėjo. Bridžiuliu pelkėje, 
Pakalnės apskr., Tilžės kraš-

kietijoje ir ją aptarnauja 
vokiečių valdiškų įstaigų 
tarnautojai.

LAVONAS GRIOVY.

Prie Pakrojaus-Klovainių 
vieškelio šalia Ežerkos upe
lio tilto šiomis dienomis ra
stas Klovainių kaimo gyven
toje Juozo Kiršausko lavo
nas. Įvykis tiriamas.

Mary Lusaiaddenė, pajieškau Jono 
Lusausko, paeina ii Pasapmnkų kai
mo, Butiimonh} parapijos, 46 metų. 
Kas praneštų apie ją, tas gaus gerų 
dovanų 12 mėtį kaip jis išvažiavo iš 
Cambridge, Mass. Praneškite šiuo ad
resu: Mary Losauskas, (3)
87%Marshall st« Somerville, Mass. iII II -' ■ - ■ ■■■ ■■■ ' ■ ■ I

Aš, Pranas Miknevičius, pajieškau 
savo švogerio ir svogerkų Stanio Alu- 
bauko, Agotos ir Magdės (Mages) ; iš 
Lietuvos Garliavos parapijos, Ilgakie- 
mio kaimo. Girdėjau gyveno Water-'' 
būry; prašau atsišaukti, kurie žinot 
kur jie randasi, prašau pranešt jų ad
resą. Frank Miknevičius (l)m
317 Marcy avė., Brooklyn, N. Y.

APSIVED1MAI.

Pajieškau apsivedimui merginos; 
nuo 18 iki 30 metą amžiaus, be pažiu- į 
rų skirtumo. Aš esu 30 metų, gerai į

vos važinėdavo į svečius pas'į^Kun JylSį^ Senimų 2? 
Daševskį. Tada grafas savo sišaukite. Su pirmu laišku prisiųsiu* 
pasimatymus su poniomis ’Jk'į 'SSs
skirdavo miškuose ir Pievo-'u**- p, l4'?pievo
se. Bet rudenį, ypač lietingu 
metu, grafui buvo visiškai 
sugadinta nuotaika, nes jis 
buvo pradėtas dar labiau 
varžyti. Daševskis vieną 
karta dar lovoje tebemie- 
gančiam grafui smarkiai iš
lupo kailį. Visas Potockio ir 
Deševskio draugiškumas at
sidūrė Varšuvos teisme, ku
rio žodžio lenkų visuomenė 
laukia susidomėjusi. Tsb.

OŽYS SU HITLERIO 
KRYŽIUM.

Klaipėdos krašte vieno 
Milkyčių kaimo ūkininko 
ožys pasileidęs nubėgdavo 
pas kaimynines gyvulių ban
das. Vieną kartą ožys sugrį
žo... su hitlerišku ftakenk- 
rencu ant nugaros. Tai pa
darė naciški gaivalai, kurie 
ir per ožius už Hitlerį agi
tuoja.

EXTRA!

Ont., Canada.

Pajieškau gyvenimui draugės mer
ginos, ne jaunepitėB. 18 iki 28 metų; 
aš esu vaikinas 28 metų, norėčiau su
sipažinti su rimta mefgina, kuri mylė
tų šeimyniškų gyvenimų. Turiu darbą 
pastovų, dirba mainose, uždirbu $6 j 
dienų. Su pirma laiško prašau pri
siųsti paveikslų. Gyvenančioms Kara- 
doje> ar Amerikoje smalkesnes žinias 
suteiksiu per laiškų. (2)

Mr. A. G—nas, 134 Minto Street.
Sudbary, Ont., Canada.

Pajieškau apsivedimui rimtos mer
ginos, nuo 19 iki 26 metų ir pusėtinai 
gražios. Aš ešu vaikinas, platesnes 
informacijas suteiksiu per laišką. 
Mergina, kuri mylėtų gaut gerą vai-1 
kinų, prašau atsišaukti. Laiškus gali 
rašyt lietuviškai arba angliškai. (1)

C. K. R., 12 Orde Street,
Toronto, Ont., Canada.

NORIU PABANDAVOn FARMĄ 
arba pajieškau moteries arba suau
gusios merginos, kuri norėtų ant tar
mes gyventi. .Platesnes žinias suteik
siu "per laiškų. JOS GRICE, (1)

48 Orchard st., NEWARK, N J.

mylių juromis, vėl perkrau- Geriausios veislės medžioklės šu- 
narni į geležinkelių vagonus j
ir pristatomi prie Gango,tikro medaus. Vaška parduodu žema 
upės, c iš tenai jau pasiekia Įkaina- p* Dpe^Swater, mich/1 
ana indų sektą.

Ne tik Buddos stovylėles 
indai dirba iš Lietuvos ąžuo
lo. Jie taip pat dirba ir kars-

PAJIEšKAU SENYVO ARBA IR, 
JAUNO VYRO

Ant mažo pleiso, per žiemų tik mai-! 
_ ,kų prikirst, o vasarų turiu darbą 15 
LSD. įvyru į kenų šapy; gera mokestis. 

______________- i Daugiau žinių suteiksiu nėr laiška
KPARnAVIM AR t ANTHONY MITCHELL (1) 15* ***'*'*»VI1VIAO McCormick Rd., Slingerlands. N. Y.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS ąALANDŽIUS.

tus, nes jų tikybiniai įstaty
mai reikalauja, kad karstai 
butų ąžuoliniai. Tsb.

KLAUSKITE KATALOGO 
Sieninių Kalendorių 1935 m.

Lietuviški. Religiški ir kitoki.
Labai gražus dėl savęs arba 

* Lietuvon pasiųsti.
JONAS KERDIEJUS 

652 Broadway, So. Boston, Mi

Juodgalviai, rud
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun- 
Čiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir j Kanadą 

GEO.
BEN POKAITIS
529 Wilson SU 

Waterbary, Conn

MIRABELIO VIENKIEMY
VILKAI IŠPIOVE AVIS.
Mirabelio vienkiemy, Ku

piškio valsčiuje, į Alb. Mar
cinkevičiaus tvartą nakties 
laiku pindo 3 vilkai ir išplo
vė avis.

SIENINIAI

KALENDORIAI
1935 METAMS

Turiu šių metų laidos Dariaus-Gi* 
rėno Kalendorių su jų' aeroplanu. 
Taipgi turiu ir daug kitokių rūšių ir 
visokia kaina. Biznieriams padarome 
su jų apgarsinimais ir pigiai. Kurie 
norėtu parduot pavieniais, geros išly
gos. rtnsiučiu i namus kas pareika
lauja Z. GILEVICIUS (-)

73 Hartford Ave^
NEW BRITAIN, CONN.

A. D. FEDERACIJA REI
KALAUJA ALGŲ PA

KĖLIMO.

Amerikos Darbo Federa
cija pasiūlė Kongresui bilių, 
kuriuo reikalaujama grąžin
ti federalės valdžios darbi
ninkams ir tarnautojams nu
muštas algas. Jiems buvo 
numušta 15 procentų. De
šimts procentą pereitas Kon
gresas grąžino, bet 5 procen
tai da negrąžinti.

f J H I'

PASARGA!! ŠVENČIŲ SEZONAS ARTINASI

W1LLIAM ZAKON IR SVNŲS
Per iigus metus plačiai .žinoma firma, visuomet 

būdama prisirengus patarnavimai su geriausiais 
gėrimais Jums ir Jūsų tėvams, ir dabar turi di
džiulį pasirinkimų pasižymėjusių

DEGTINIU VYNŲ IR LIKERIŲ
“DEKTEIT žymės

Taip pat ir visokia vaisinių nalivkų, kaip tai,
VYŠNINES, AVIETINES, ŠERMUKŠNINES,
APRIKOTINĖS, tikrų vaisių ir kitokių. Taipgi 
turime ir importuotų likierių iš Lietuvos.

Kožnam kostumeriui duodame puikų Sieninį 
kalendorių 1935 m. Užeikite, čia galėsit pasikal
bėt savo kalba, o prielankų ir patenkintų pa
tarnavimų Jums užtikriname.

ATMINKITE! Ta pati žinoma Jums firma,

WlLUAH ZAKON & SONS, Ine.
20 CROSS STREET, BOSTON, MASS.

TcL LAFayette 5945 1
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MIRTIS DVIEM HITLE- S 
RININKAM.

Austrijos, mieste Graz pe- S 
reitą sąvaitę buvo nuteisti S 
miriop du hitlerininkai už “ 
slėpimą sprogstamosios me
džiagos.
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TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

Pirmu kartu yra viešai siūloma knyga “Teisingas Patarėjas.” Ją yra išlei
dęs būrelis draugų ir iki šiol ji buvo tik jų žinioje. Ji niekur nebuvo viešai 
garsinama ir jos nėra jokiuose katalioguose. Bet knyga yra puikiai parašyta 
ir be galo naudinga. Nedaug jos yra atspausdinta ir greitai baigiasi, todėlei 
“Keleivis” nupirko likusį jos išteklį ir šiuomi siūlo ją savo skaitytojams įsi
gyti.

“Teisingas Patarėjas” aiškina ^augiausia lyties ir sveikatos reikalus. Bet 
jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako beveik viską, kas 
žmogui reikia žinoti.

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasakoji
mais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys 
jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimes 
naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” 
atsakys jums net į tokius klausimus, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gy
dytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik 
kiekvienas “sekretas” išaiškintas.

Štai tik keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
Ką reiškia meilė ir iš kur ji parei

na:
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžiu barstymas jauniems ant gai
vu? “Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? šito 
nepasako jauniems nei tėvai, nei baž
nyčia. nei mokykla. O klausimas la
bai svarbus, nes nuo jo priklauso gy
venimo laimė ar nelaimė. Bet ką visi 
slepia, tą atvirai pasako “Teisingas 
Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai o- 
piausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. !r “Teisingas Patarėjas” čia pa
tiekia Įdomių informacijų.

Ar galima nustatyt busimo kūdikio 
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako. 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas”

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos motervs neturi vaikų, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba kokios 
moterys neprivalo tekėti? “Teisingas 
Patarėjas” pasakys jums viską.

Eugenika arba mokslas apie stere- 
lizaciją ir žmonių veislės pagerinimą.

Kas reikia žinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilaikyti 
nėščia moteris? Kaip reikia auginti 
kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

Ar tiesa, kad kiekvienas jaunas vy
ras užsiima tuo papročiu? Ar tiesa, 
kad merginos ir moterys užsiima tuo 
daugiau negu vyrai? Ar tiesa, kad 
kiekvieną cnanistą galima pažinti pa
žiurėjus jam i veidą? Ar kenkia tas 
paprotys sveikatai?

( visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko ne
slėpdamas.

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip pra
sidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus ant 
žemės?—Kaip senai žmogus ant žemės gyvena?—Kaip atsirado draugija?— 
Kaip buvo išrasta ugnis?—Kaip žmogus pradėjo valgyt kitus gyvūnus?— 
Kaip atsirado naminiai gyvuliai?—Kaip prasidėjo civilizacija?—Kaip žmo
gus išmoko kalbėt?—Kaip atsirodo raštas?—Kokie buvo lytiški santykiai se
novėj?—Ir daug-daug kitų įdomių dalykų. Su paveikslais.

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip 
Wel!so “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai.” McCabe’o “Ci
vilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evoliucija,” L. H. Morgano “Se
novės Draugija.” Cloddo “Pirmykščio Žmogaus Istorija,” Prof. Augusto Fo- 
relio “Lytiškas Klausimas,” Lilianos Eichner “Žmonijos Papročiai,” D-ro Gatės 
“Sexuai Thruths” ir daugybė kitų. Supirkti visas šitas knygas ir perskaityti 
reikėtų daug pinigo ir laiko. Bet “Teisingas Patarėjas” paduoda jas sutraukoj 
ir kaštuoja tik $2. Knyga gražiai apdaryta, viršeliai papuošti aukso raidėmis. 
Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose.

Užxįsakykit ‘^Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

253 Broadway,
KELEIVIS

South Boston, Mas^ 
■
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MUSŲ MAISTAS IR SVEIKATA.
tiekis Fereigasius straipsi Service.

DR. JOHN L. RICE, 
Sveikatos Komisionierius

New Yorko Miesto.

Orams atšalus, plaučių 
uždegimo ligų ir mirčių 
skaičius visuomet pakįla. 
Kartais ligą pagimdo už
krėtimas plaučių kenksmin
gais perais, o kartais ir kitos 
priežastys prisideda, būtent: 
nuolatinis gėrimas degtinės, 
peršalimas, plaučių pažeidi
mas, o ypač kuomet tenka 
įkvėpti dulkių ir erzinančių 
garų. Visi šitie dalykai yra 
labai kenksmingi ir visuo
met gali pagreitinti plaučių 
uždegimą. Senatvė ir abel- 
nas kūno nusilpnėjimas taip 
gi kartais veda prie plaučių 
uždegimo. Pas vaikus plau
čių uždegimas dažnai išsivy
sto po tymų.

Geriausia apsauga nuo 
plaučių uždegimo yra svei
kas valgis, geras miegas, tin
kamas apsirėdymas, grynas 
oras, saulės šviesa ir gerai 
išvėdinti kambariai.

Saugokis persidirbimo, 
didelio nuovargio ir neda- 
miegojimo, nes tie dalykai 
daugiausia nusilpnina kūną 
ir paruošia dirvą plaučių už
degimui. Jie suardo kūno at
sparumą ligai. Tokių pat pa
sekmių gali duoti ir peršali
mas. Todėl svarbu turėti to
kį aprėdalą, kuris apsaugo
ja kūną nuo peršalimo. Su
šilus nereikia eiti į šaltą orą. 
Išeinant iš namų, reikia tu- 
rėtiti sunkesnį apdarą, bet 
būnant namuose reikia būt 
lengviau apsirengus. Na
muose turėtų būt tarp 65 ir 
70 laipsnių šilimos pagal 
Fahrenheito termometrą. 
Tačiau nereikia užmiršti 
langų atidaryti bent trum
pam laikui, kad oras persi
mainytų. Ypač svarbu išvė
dinti miegamąjį kambarį. Ir

tas turi būt daroma kas die
na.

Kadangi plaučių uždegi
mas yra užkrečiama liga, 
tai atsiradus namuose to
kiam ligoniui, reikia prisi
laikyti atsargumo, kad kiti 
nuo jo neužsikrėstų. Jį rei
kėtų laikyti atskirame kam
bary. Jeigu atskiro kamba
rio negalima duoti, tai ligo
nį, patartina nusiųsti ligoni
nėn, kur jis bus viskuo aprū
pintas.

Plaučių uždegimas reika
lauja tinkamos priežiūros. 
Tai yra svarbiausis dalykas 
šitoje ligoje. Ligoninėj žino, 
kaip tolų ligonį prižiūrėt ir 
kaip jį laikyt, bet namuose 
nevisuomet šeimyna tokiuo
se dalykuose nusimano. To
lei jeigu ligoniui tenka gu
gėti namie, tai patartina pa
samdyti jam lavintą slaugę. 
O jeigu to negalima, tai rei
kėtų pasamdyti nors “visit- 
ing nursę,” kuri ateitų ligo
nį apžiūrėti. Jei reikia mo
kėti nuo kiekvieno atsilan
kymo, ir tai neperdaugiau- 
sia.

Laikant ligonį namie, 
kaip sakėm, reikia jį atskirti 
nuo sveikų, kad neužkrėstų 
kitų šeimynos narių. Užval
kalai, paklodės ir kitos pata
linės turi būt vartojamos to
kios, kurias galima gerai 
iššutinti. Rankšluosčiai, ab- 
rusai ir kiti dalykai taipgi 
turi būt šutinami mažiausia 
po 15 minučių. Durų ranke
na ligonio kambary turi būt 
kas diena nušluostyta dezin- 
fektuojamu vaistu. Rankas 
reikia nusiplauti su muilu į- 
neinant pas ligonį ir išėjus. 
Ligonio šaukštai, šakutės, 
stiklai ir kiti indai turi būt 
kožną sykį virinami verdan
čiame vandeny, kad nepasi
liktų prie jų ligos perų.

GROKATO8 KAIRIO TĖVUI.
Ii Bmghamtono, N. Y. , U Rumford, Mo.
Tegul bus pagarbintas vy-1 Gerbiamieji! Matydamas, 

čių generolui, su jo atsaky- kad visi siunčia vyčių gene- 
mu: ant amžių ir amen! O rolui po du rubliu ant batų,

SUDBURY, ONT„ 
KANADA.

Peiktina* tarp lietuvių

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

šio miestuko apylinkėse
rl u *4 ai 1 Ar* vauDsiluzt Iro.

ledynas
(Dalis U). Sutaisė Antanas Lalis.

angliikai-lietuviškos 
11). Sutaisė Antano

Aito Mfii vi o vi a anolicViio išartai.

Parašė P.Tikėjimų Istorija, 
tepie de la Sau* _ .

žemaitės Raitai Karės Meta. Lietuvos

M SAKO DAUKANTAS APIE 
PIETŲ AMERIKOS LIETUVIUS.

Šiomis dienomis Lietuvon į Pietų Amerikos valstybėse 
sugryžo gen. Daukantas, bu- “T ' ' 5 1 J ----
vęs Lietuvos atstovas Pietų
Amerikai. “Talkos” redak
torius nuėjo pas jį pasitei
rauti apie lietuvių gyvenimą 
Pietų Amerikoje. Ir štai p.
Daukanto istorija:

“Argentinos lietuvius rei
kia skirti į dvi grupes: prieš 
karinės emigracijos ir poka
rinės. Tos dv: grupės tarp 
savęs artimesnių santykių 
anksčiau neturėjo, bet da
bar jie jau pradeda atsirasti. 
Pirmieji emigrantai apie 
Lietuvos gyvenimą mažai 
žino, bet juo labai domisi. 
Jie ekonomiškai gerai įsi- 
tvirtinę, bet jų vaikai dalimi 
yra ištautėję. Pokarinė emi
gracija suskilusi srovėmis, 
kas kenkia jų veikimui.

“Pokarinė emigracija dau
giausiai važiavo į pramonės 
sritis, nesukurusi šeimyninio 
gyvenimo. Bet Argentinos 
gyvenimas daro teigiamą į- 
taką: greičiau ir pastovesnį 
darbą galima gauti namų 
ruošoj, o čia noriau tik pri
ima vedusius. Tas veikia šei
mų sudarymo kryptimi. Lie
tuvių Argentinoje visur yra. 
Dalis ju jau įsigijo žemės ir 
namų. Kai kas verčiasi avių 
auginimu. Daugumą emi
grantų sudaro liaudis; tik 
keliolika yra inteligentų.

“Brazilijoj dauguma lie
tuvių emigrantų dirba že
mės ūky. Kai žemės ūkio 
produktų kainos labai krito, 
suprantama, žmonių gyveni
mas labai pasunkėjo,

“Urugvajuj daugiausiai 
lietuvių dirba šaldytuvuose. 
Ekonominė krizė smarkiai 
paveikė šaldytuvų darbą, c 
tuo pačiu — ir musų išei
vius. Tačiau paskutiniuoju

Lietuvių bedarbių taip 
pat yra. Jiems padėti susi
darė tam tikras komitetas, 
kuris be tiesioginio tikslo da 
apramino srovių kovas. Tas

pleisą tu žinai, ba anaąg me
tais gavai gardžių lietuviš
kų kopūstų su balionėm. Da
bar gausi ir snapso. Ir maga
ryčiom prisiunčiu da 2 dole
riu ant šiušių. Tik buk gata
vas kaip ant vainos, ba čia 
gali kilti koks sporas dėl 
tautos kėlimo. Kartus Pipi
ras jau rašė “Keleivy,” kad 
musų Bing. stalyčioj yra la
bai krabras vyras, kuris vi
sus kviečia į “faitus.” Nors 
kiti jį vadina fašistišku cį- 
buku, ale jis neprastas vyras 
ir dažnai nakvoja restorane.

Taipgi apznaiminu tavo 
generoliškai celencijai, kad 
padarei didelį misteiką, kad 
permažai atvežei 48 nume
rio “Keleivio” į musų slauną 
miestą. Kada būna tokie 
vožni pripotkai aprašyti a- 
pie musų tautą, tai reikia at 
vežti mažiausia kokius 500 
zempliorių, ir tai bus per
mažai.

O ta leidė, ką su kočėlu 
kočioja savo vyrą, tai, sako, 
skaitė, keikė, verkė ir vėl 
juokėsi, kad gražiai buvo 
apie ją parašyta. Sako, ža
dėjo duoti $100 tam kores
pondentui, ką sustatė tokią 
dailią istoriją. Tegul, sako, 
ir daugiau parašo teisybės 
iš savo karčios pipirnyčios. 
Reikės, sako, dažniau už* 
kurti pirtį seniui, tai dau
giau bus gražių istorijų. Da
bar, sako, jau daugiau mė
nesio kaip apsiženijom, o tik 
vieną sykį mušiau, ir tai ne 
•namie, ale restorane.

O jes, kad kiek, tai vieną 
naujyną ir bučiau užmiršęs. 
Kartus Pipiras davė Bingh 
amtono vyrams gerą rodą, 
kad vačytų savo kišenių 
kaip sueina su leidėm ant 
“gut taim.” Ale, kaip svie
tas sako, durną ir bažnyčioj 
mokina, ir vistiek durnas. 
Taip ir čia atsitiko. Vienas 
vyras susidėjo su viena Jie- 
va ir nuėjo patrapyt rojaus. 
Už rojų, sako, iš kalno už-

caškieto.
Aš pažįstu senį nuo pat 

pradžių, kaip tik jis Amen- ^“^^tiko“ 
toje pasirodė. Maikis tada
>uvo da visai mažiukas, o 
;ėvas buvo dar gana tiesus ir 
tvirtas vyras.

Su pagarba,
Pijus Kemėža.

liatats degtini Rot hlntra M?*3- Abi vienoje knygoje..lHuib aeseutų. -Dėt Dioga, psj 1274. Gražus tvirti apdarai 316.00 
kad musų žmonės nemoka . _ , ,, ... ,

B“4*8 Šelpimo Fondo leidinys. Sa Rašyto-
Rankius reikalingiausių žodžių ^veikslu 126 c-js'aoiai kai-

Beveik visi jie yra nulipę Prikalbėjimų Ši knyga sutaisyto taip na ...........;....................................gOe.
... ., ,, . * lengvai ir suprantamai, kad arekvie-

nUO ireitO IT gavę dirbti, nas gali greitai išmokt kalbėt angliš- Moteris ir Socializmas, parašė August 
bet Šiandien jau užmirš- Į***' -?®le ^eJP.a.c,tac..at51??? . Btbel, vertė V. K- R. Yra tai svar-, ..... į «■■»» ir gerurssia -njjca iklu
ta: fOOOS, VISI. Jie turtuose bo jieškant, važiuojant kur nors, nu- kalboje tame svarbiame klausime.

bet ėieli sakiniai, pasikalbėjimai dar- blausia

komitetas dirba pagelbėji- mokėją $20. Kaip dipresi- 
mo darbus. Tačiau jam rei-‘o čėsais> toi nemažas prai. 
ketų išvystyti kitą vedamo !sa& į. to neužteko. 
pusę — bedarbiams jieskoti patrotjjo da $140. Sako, 
ir juos aprūpinti darbu. $140 kaip kamparas išgara 

vo iš kišeniaus. Ir netik ką 
pinigus praliuzino, ale da 
nakties laiku iš rojaus buvo

--------- . . 1 išmestas. Tai matai, kaip
J* B.—Žmogus gimęs Lie-, pasitropi ja, kada žmogus 

tuvoje ir prieš karą atvazia-* neklauso gerų priklodų.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

vęs Amerikon kaip Rusijos Na, o dabar su pono Die-
Dne
bės, dabar skaitomas Lieti-

i lučysi, tai duok man atsaky 
mą per tylipono dratą, o aš 

Jonui Montrymui. —Ačiū parašysiu kitą. Adriso nepa- 
už laišką. Mėginsime turėt duodu, ba gyvenu tam pa 
jį domėj. [čiam pleise. O dabar buk

Lietaro. AtžaUi.-Įdė-’^eik®s YMeri Krismus 
sime vėliau; į šį numery ne- r-
suspėjome

vos piliečiu.

A. J. G.

Žodis seniui iš Baltimorė*.
IŠGĖRĖ PUSANTRO LIT-'

knyga lietuvių 
le klausime. 

PusL 429, 1915 m........... .  $200ėjus krautuvėn, pas daktarų, pas bar
zdaskutį. pas kriaučių ir tt. Su fone
tiškų ištarimu ir g-amatika. Antra Žiaynas. Knyga žinių ii mitologijos, 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė lostorijos, etnografijos, geografijos,
St. Michelsonas. Pusi. 95.............. 35c. astronomijos, aritmetikos, medicinos

ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys
B0S.0 JŲ TVARKA pusėtinai gerai. į EtStS)a Pagal ’dTr. SrS S.’°kSd?m™vai^3, įZairių1*^

T K via klausimas, kodėl P®raž® Šernas. Su paveikslėliais. Ap- dymų amatninkams, ūkininkams, dar-
• * • • rašo apie visas musų pasaulio žmonių žininkams. šeimininkams ir kitiems,taip yra, kąd. nesirūpina sa- tautas, veisles arba rases. Yra didelei B įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 

VO rytojum ir senatve? Dau- kiekvienam perskaityti Chi- Chieago, III. 1911 m., poslapi; 392.
J J. ..... v. . eago, Iii, pusi. 667, Gražiuose au- Apdaryta .................................... S3.60

kuri srove ar partija jas ren- Saunos jau pliki pakaušiai ar dimo apdaruose............................34.00
na, ta pasisamdo svetainę, žili pausiai! Kodėl jie nepai- Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers- 
pasikviečia kalbėtoją ir ji 80 apie rytojų? u į visas kalbas, todėl kad yra gn-

RO DEGTINĖS IR MIRĖ.

gimę ir juose mirs. Didžiau- 
sis koziravimas iš pinigų,

p a v pijokąvimas ir tt. Nesuveda 
JfLdę i ilAl\A.Lr ajįos su alga, nors uždirba

nustato visą prakalbų tvar- Vienas atsakymas tegali 
ka. Prakalbu vedėjas, pasi- buti’ komunizmo idėja. Sęs su kalbėtoja^ galilei- „ 9^1, pinigai greitu laiku 
?ti nublikai statyti klausi- išeis is mados. Po keliatos 
mus (žinoma, tokius, kurie met^ pinigus nešit į muzie- 
rišasi su kalbėtojo tema), ir 3®- ^as turėsit 
Tąjį tokių klausimų visai ne- priminti pora žo-
sileisti — tai jau rengėjų džių ir apie porą moterėlių, 
lalykas. Bet musų broliai Nors Jos nekaziruoja ir ne- 
komunistai, bimbomizari- perdaug pijokauja, bet yra 
niais vadinami, tuo klausi- daugiau blogo. Neverta 
mu turi kitokį nusistatymą, spaudoje aiškinti tų blogy- 
ir kur tik gali, ten jie mėgi- biU, nes visi vietiniai žino. 
na užkariauti svetimas pra- Todėl pasakysiu tik tiek: 
kalbas, o ypač darbininkiš- gerbiamieji vyrai ir poniu
kas. Dažnai da nei nepradė- te®, meskite tuos papročius 
us kalbėti oficialiam kalbė- ir įsitikinimus. Verčiau 
ojui, jie jau perša į kalbėto- stengkitės laiką praleisti ge
nis saviškį. 0 jei sutinka pa- rpse knygose bei laikraš- 
•.ipriešinimą iš rengėjų pu- eiuose, kaip “Keleivis” ir ki- 
^ės, tai sukelia triukšmą, o ti tos krypties laikraščiai, 
'autais ir muštynes. J*e mums rašo tiesą ir rodo,

A kokiu keliu eidami darbi-
laimės sau gerovę, 

ne Laisvėj (No. 167) tu- Vykite lauk “Laisves” ir 
as Canadietis atsiklausia -VilnLs.” Jie mums nieko 
-edaktonų, ar gerai jie pa- gero neduoda, jie aukų te- 
nelge suardydapu kun. Bo- Griau*mi».
bino prakalbas, ir kokis bu-_________________________
70 tuo klausimų nušistaty- WAUKEGAN, m

Laisvė* Mylėtojų Valdyba 
1934 METAMS.

nas Markso ir Lenino. “Lai- sėtuvių
wės” redakcija savo priera- _______
ie užgiria kanadiečių pasi- Jos. Mačiulis — pirmininkas, 
?lgimą ir keliose vietose už
akcentuoja, kad tai .esą 
uarksistiška ir leninistiška.
Esą, kaip Marksas, taip ir 
Leninas netylėdavo priešų 
kalbėtojams, kada šie ban- K Vaitiekūnas - klienus, 
lydavo. apgaudinėti darbi- \ 720—sth st, w»ukegan, ni 
linkus. * ! _ _.. _Kaso®

906 Prescott St. Waukegan, IR.
Gabris — pirm. pagelbininkas,

730 McAlesten Avė. Waukegan, I1L
B. J. Masiliūnas — užrašų rast.

818 — lOth Place, Waukegan, III.
B. Dekšienė — tortų rast.

630 —8th St., Waukegan, III.

Emilija Kernagis—720 Vine Place 
Tai matote: kuomet ‘Tais- st* Dombrau8ka6—835 So. Lincoln st.

/iečiai” užsimanė papliurp- 
ti, tai jie ir Marksą su Lėni*.
TU padarė triukšmadariais. M. Valcntnkonis, 830 Prescott S. 
Vadinasi, netiktai mes, w.uk«„„.
biniai, baubiam kitų prakal
bose, bet ir didieji darbinin
kų vadai baubdavo.

Bet jeigu jau pagal “lais- 
riečių” teoriją, užkariavi
mas priešų prakalbų yra le- 
įinistiška, tai kaip jie džiau
gtųsi, jeigu jų oponentai tą 
Lenino “tėzi” papraktikuo- 
ių jų pačių prakalbose? 0 
ypač kuomet ščyrujų misio
nieriai apgaudinėja mases 
Tesamu Rusijos darbininkų 
dangumi.

Kurstymas vienų darbi- • 
ninku prieš kitus, kaip tai 
daro “laisviniai,” yra provo
kacija, iš kurios gali pasi
džiaugti tiktai darbininkų 
priešai. J. Lnkiini*. i

Gerb. “K.” Redakcija!
' Prisiunčiu $2 tam šventa- 

Netoli Kupiškio, viename kupriui, Maikio Tėvui, kad 
kaime, vyrukai susilažino, užsirašytų “Keleivį.” Laikas 
kuris išgers daugiau degti- jau butų jam apsišviesti. Da
nės. Vienas pasišovė išger- bar jis vis šoka kritikuoti
siąs 2 litru. Bet išgėręs apie Maikį, ir vis gauna per nosj . , - . .
pusantro litro neatsikvėpda- už nežinojimą savo religi- ClZ8l8ŪKįĮklt 
mas, krito ir parneštas į na- jos.
mus po kelių valandų neat- Aš vėliau pradėjau “Ke- 
gavęs sąmonės mirė. leivį” skaityt, negu Maikio

---------------- Tėvas pradėjo keliauti po
Daug ispaniškų žodžių, ™&

atneštų Amerikon pirmųjų 
kolonistu, Ispanijoj jau išė-

pasiliuosavau nuo religinių 
burtų ir dabar esu laisvas

Knygiai:
Dambrauskas, 118—lOtb 

North Chieago, IH.
St.,

Maršalkos:
J. Stočkus; J. Visockis. 

Susirinkimai būna paskutinį ket- 
vergų kožno mėnesio. 7:30 vakare,

jo iš mados ir senai užmiršti,bet Pietų Amerikoje jie var- tlems Kele,vJ nes,0Ja’ ***
tojami ir šiandien. pats neapsišviečia. Tai ly

giai kaip kunigas: kitiems 
šliubus duoda, o pats gyve-

_ . , Ųpėtakai (troutai) visuo- na be šliubo. Aš jau prade-
laiku ekonominiai reikalai, I met neršti tiktai sraunuose du net pykti už tai.

** £ ” A. Audickas.'ton 50 centų.
UMAU cnunuiiuinoi icinaioi, iujcv J1C1BU
berods, ima taisytis visose | upeliuose.

žiai aprašyta apie Rymų. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
eago, 111. 1909, pusi. 432. Drūtai
apdaryta............................................$2.59
inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki

Delko Reikia Žmogui Gert ir falgyt?
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši
tuos klausimus suprasi tiktai ii šioanaudinga.knyga, aprašyto katalikų kny?utžs Parašė D-ras G-mus.

bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.
215 pusL Popieros apdaruose. .. $1.00

Kama Ifie.
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
jų doriškas nupuolimas, šia knygų tu-Dr. A. Baccvicia. Knyga su dangei u perskaityti kįkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moteris, dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokių kunigų globų. Parašė

Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė

paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak
menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istorijų. Chi
eago, Iii. 1903, pusL 299. Gražiuo
se audimo apdaruose......................$1.50
Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka

ralius. Knyga tik kų apleido spau
dų. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitų knygų įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais
apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kaina ........................................
Kaip Tapti Sevienjtų Valstijų 

čia? Aiškiai išguldyti pilietystm
įstatymai su reikalingais klausimais h 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose 
Antra peržiūrėto ir pagerinto 
laida S$e
Kokias Dievus žmonės Garbino Seno

vėj. Panašios knygos lietuvių kal
boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei ayijonai, egiptėnai, chaidai, asy- 
rai, Ižfctuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie šautikius su žmonėmis turėjo.
Knyga stambi ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .

kun. Geo. Towsend Fo*, D. D-, su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c. 
Lietovos Respublikos Istorija ir Žem

lapis.—šitos veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkas vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtos didelis spalvuotas žemlapis

v* ®’1 parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai r.e knyga, bet tiesiog žibintu
vas, koris apšviečia visų Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.0f 
Drūtais audeklo apdarais ...*. $1.5t

Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kaina ................................................. 25c
Piršlys Snvadžiotojas, Vieno veiksmo 

Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2
moterys ir 5 vyrai.
Kunige Meilė. Vieno veiksmo Kome

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėils. Dalyvauja 2 vyrai ir
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina...........*..............25c.

Byla Detroito Katalikų sa Socialis
tais. — Pirmų kartų katalikai už

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 191L
Antrų kartų jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismu rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusL.......................25c

Lengvas Budas 
Išmokt Angliškai.

Laikinai tos knygos pritrukome. 
Kurie prisiuntėt užsakymus, malo
nėkite palaukti. Knygų galėsime 
prisiųst tik po Naujų Metų. Jeigu 
kurie negalite arba nenorite laukti, 
praneškite, tiems sugrąžinsime 
35 centas.

“KELEIVIO” ADMINIST.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo 
garbintojų ibi pat krikščionių gadynės.

Ar Buvo Vissotisse Tvanas?—Kaip 
Nojus galėjo surinkti į kelias die

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visų žemės kamuolį?
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visų žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na .................................................... 25c.
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra

eities. Knygutės įtalpa susideda iš 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogį mas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4» Paskatiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32........................... 10c.
Paparčio žiedas ir keturios kitos apy

sakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
bartus ir tt............................ 15c.

ui laikraštį 
Idtol^u rei

kalais, draugai g&H jau duo
ti ir Kalendoriui užsakymą. 
Naujam Kalendoriuje bus 
labai įdomių dalykų. *Jo 
aa Iniip visuomet: 
vion skaitytojams ĖS centai,

Chieagoje kas diena mirs-' 
ta po 5 ir iki 10 lietuvių.

vie” Kalendorių.

Ypatingai dabartinės MUBmiybės gadynėje 
perskaityt, asu tik tada galės aiškiai suprasti Dieve buvimų.

SO. BOSTON, MASS.• kas “Keleivio” atskaito, 253 BROADWAY

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smalkios pa- 

sigarsinimns. kaip tai: pajieške. 
jimus apsivediraų, įvairias prane
šiotas, pardavimas, pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tų patį apgarsinimų patalpini 
kelis sykius, už sekančias sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir až pirmų sykį skaitome pa 2r 
už žodį, išskiriant paješkojimus 
a privedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimam 
kaina 50c.

Ui pajieškojimus giminių arba 
drangų skaitoum pe 2c ai žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravų laikraitį, 
ai pajieškoįimua giminių ir 
gų skaitome tik pe le ui šedį.

nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl 
talpint paįieškoįimų si 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.

Jeigu norit, kad apgarsiniaHM 
arka pajieikojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti karta ir meksetį.

KELEIVIS 
2M BBOADMAT

SOUTH BOSTON, MASS.

«i



Ne. 1. Sausio 2 <L, 1935 m. wiaim ^fo«oM
I KAS GIRDĖTI LIETUVOJE

KOVA SU KONTRABAN
DININKAIS.

Šiomis dienomis prie Vo
kietijos sienos Lietuvos sar
gybinis pamatė valtį plau
kiant Nemunu iš Vokietijos 
į Lietuvos pusę. Valtis buvo 
paleista be žmogaus, todėl 
sargybinis suprato, kad 
žmogus turi eiti Nemuno pa
krante. Sargybinis pasislė-

T R IMIS PEILIO SMŪ
GIAIS MIRTINAI SU
BADĖ SAVO VAIKĄ.
Panevėžio apskr., Kupiš

kio vai., Pupėnių kaimo gyv. 
rusė, supykusi ant savo 4 
metų vaiko, puolė jį ir trimis 
peilio smūgiais subadžiusi 
savo vaiką paliko be sąmo
nės ir išbėgo iš namų. Kai
mynai išgirdę riksmą subė-

pė krūmuose ir pradėjo da- go ir vaiką rado vos gyvą. 
boti. Ir neužilgo jis pamatė Vaikas pavestas daktaro 
asmenį, kuris saugojo valtį Kriščiūno globai, o motina 
iš tolo. Sargybinis norėjo jį jieškoma.
suimti, bet nepažįstamasis ---------------- .
sargybiniui smogė į krutinę, BIRŽŲ APSKRITIES KAI-i 
nuo ko sargybinis apsvaigo. MAI SKĘSTA PURVYNE' 
Nepažįstamasis leidosi bėg- Biržų apskrities kaimai 
ti, bet sargybinis greit pašo- Gavėnai, Zastaučiai, Nausė- 
ko ir pradėjo į nepažįstama-Į džiai ir kiti turi neišbrenda- 
jį šaudyti. Viena sargybinio mus kelius. Dėl to pavasarį 
paleista kulka pataikė bė- arba rudenį beveik ir išva
lančiam į veidą ir išnešė bjuoti negalima. Kiek sykių 
kairiąją aki. Paaiškėjo, kad I šiy kaimų gyventojai prašėsi 
sužeistasis kontrabandinin-hr skundėsi, kad minėtų mo
kas yra pil. Rumšą iš Varnu-Uu pravestų vieškelį, bet vis- 
t miestelio, Tauragės apsk. kas veltui.
Vėliau suimtas ir Rumšos
draugas kontrabandininkas! KRUVINA TRAGEDIJA 
Jasaitis. Kontrabanda taip VELIUONOS VAi-SčHiJP
pat paimta. ir v , - jr ___________ Veliuonos valse., Naudva-
ZASTAUČIŲ KAIMAS JSI-"0 kSimo. gyventoj?* Luta>-

TAISĖ NUOSAVAS au? sloml® d,enoI1?ls perso- 
kapines |ve ketunais revolverio su-

„ . v. . ’ viais žentą Žukauską. Žu-Biržų valsčiuje, Zastaucių|t!l„alfaQ mlh, k„.
kaimo ūkininkai 1934 me
tais nutarė įsisteigti save 
kaime naujas kapines. Bet 
vėliau dėl pirkimo kapams 
žemės jvyko nesutikimas.
Mat, smulkieji ūkininkai iš
laidas norėjo mokėti nuo 
hektaro, o stambieji nuo šei
mos. Stambiųjų ūkininkų

kauskas prieš pora metų bu- 
į vo atėjęs pas Lukošių į žen- 
Įtus. Šovimo priežastis ne
santaika dėl pinigų.

I SPROGDAMAS KATILAS 
IŠDEGINO AKIS.

Kupiškio apylinkėje labai 
I olačiai verdama naminė

buvo keli, o smulkiųjų kurpegtine. Šiomis dienomis 
kas daugiau. Dar prisidėjo Paliepių kaime vienam gy- 
Gavėnų dvaro naujakuriai ir I ventojui beverdant naminę 
tokiu budu visi įsteigė Zas-| sprogo katilas ir “virėjui” 
taučių kaime naujas kapi-pPdegino veidą, o prie kati- 
nes. Be to, nutarė naujuose I buvusiai 6 metų mergaitei 
kapuose beturčiams leisti Į išdegino akis ir nuplikino 
laidotis veltui, o stambie-|?alvą.
siems ūkininkams reikės mo
kėti po 50 litų už duobę. PATS MUŠĖ —PATS 

RĖKĖ.
Šiomis dienomis Tilžės ir 

Rygos gatvių kampe, Šiau-
AVIS SU AUKSO RUB

LIAIS.
Kad žąsis kitąsyk dėjo I liuose neblaivus pilietis Ur- 

aukso kiaušinius, tai jau vi- bonas Mykolas užpuolė pil. 
siems žinoma pasaka; bet Putiną Zigmą ir revolverio 
kad avis “paškudytų” aukso Į vamzdžiu smogė jam į gal- 
rubliais, tai iki šiol da buvolvą, padarydamas keliose 
negirdėtas dalykas. O betgi vietose- žaizdas. Po to už- 
pasirodo, kad tai nėra jokia Į puolikas ėmė šaukti pagal- 
pasaka, o tikras faktas. Ir Į bos. Urbonas suimtas ir pa- 
tokia stebuklinga avis atsi-1 dėtas daboklėn, 
rado ne kur kitur, bet šven
toj musų Lietuvoj. “Lietuvos
Žinios” rašo apie tai seka-Į

UŽ PARDAVIMĄ APRA
ŠYTOS KARVĖS MĖNE- 

SIS KALĖJIMO.
Šiomis dienomis Utenoje

mai:
Vilgių kaime (Kupiškio 

valse.) vienas ūkininkas pa-1apylinkės teismas pil. VaTį 
piovęs nesenai turguje pirk- nubaudė mėnesiu kalėjimo 
tą avį, jos viduriuose rado 5 hąlygtinai už tai, kad pasta- 
rusų aukso rublių monetą, rasis pardavė už mokesčių 
kurią avis, matyt, buvo pra-Įnesumokėjimą aprašytą kar- 
rijus.- vę.

APIE PANDĖLĮ PRIVISO 
DAUG VAGIŲ.

Šį rudenį apie Pandėlį 
daug vagysčių padaryta. Pa
čiame mieste išplėštos kelios 
krautuvės ir pavogtas klebo
no arklys. Apylinkėje taip 
pat padaryta keliatas plėši-1 
mų ir daug vagysčių. Vogta’ 
javai, rūbai, maisto produk
tai ir kitoki daiktai.

Apylinkės ūkininkų nuo
mone dėl to vagysčių įvyks
ta daug, kad vagys dar per 
menkai baudžiami.

ŽALGIRIO MIŠKE API
PLĖŠĖ VAŽIUOJANČIĄ 

MOTERĮ.
Šiomis dienomis grįžtant 

iš Panevėžio turgaus O. Ali
šauskienei, ir bevažiuojant 
per Žalgirio urėdijoš mišką, 
pasivijo du jauni vyrukai ir 
iššokę iš savo vežimo api
plėšė O. Ališauskienę, atim
dami iš jos 3 litus pinigų ir šį 
tą maisto.

VYRAI, LOOK OUT!

šita žydelkaitė mokinasi šau
dyt į žmones. Ji tarnauja New 
Yorko policijoj, o naujas pa
tvarkymas reikalauja, kad mo
terys policininkės, kurių New 
Yorke yra 155, mokėtų geni 
šaudyt. Bet kuris vyras norėtų 
turėti tokią moterį, kuri vaikš
čioja su revolveriu?

Ir Tvarkos.
Kaip Gyvena Valde- 

maras Kalėjime.
Pas vieną beturtę moterė- Mariampolės kalėjime lai- 

lę Tauragėj, Siaurojoj gat- koma visokių rūšių nusikal- 
včj, šiomis diraratis atėjo tėlių apie 400 žmonių. Ten 
savivaldybės poHeininkas kali ir žinomasis A. Volde- 
reButiaati bubi mokesčio, maras, nuteistas už ruoštą 17 
Kinėta moterėlė policinin-,birželio perversmą 12 metų 
mi paaiškino, kad ji vos pa-'kalėjimo.

tepragyvensnti ir butų; Voldemaras iš karto (sa- 
mokesčio neturinti iš kuravo noru) kalėjo tik vienas, 
sumokėti. Nuomos mokanti Dabar jo kameroje yra ke- 
10 litų. Bet ji persikėlusi į iatas kalinių krikščionių ir 
kitą butą, eur nuoma daug i vienas žydas nuteistas už 
mažesnė. Todėl savivaldy- slapstymosi nuo kariuome- 
bei padavusi prašymą, kad rėš. Dienom A. Voldemaras 
nuoma jai butų sumažinta, išleidžiama Į kalėjimo bib- 
>et iki šiol negaunanti jokio dioteką. Jis dalina kaliniams 
atsakymo. Policininkas ėmė-;knygas. Vakarais jisai rodo 
ti aprašinėti paskutinius jos didelio pamaldumo. Su mal- 
daiktus. Moterėlė vėl nuėjo '.daknyge ir ražančium be- 
i savivaldybę sužinoti aDie )veik kas vakarą Voldemarą 
jos paduotą pareiškimą, bet mato ne tik jo kameros
en gavo atsakymą, kad jo
kio jos pareiškimo savival
dybėje nėra. Butų mokestį 
turėsianti būtinai siunokėti. 
•Jei nesumokėsianti, busiąs 
parduotas paskutinis pagal
vis. Moterėlė, , atsidūrusi 
keblioj padėty, jieško teisy
bės. Bet kur tu surast

KAIP EINA LIETUVIŠKOS
ENCIKLOPEDIJOS LEIDIMAS.

Beveik visos tautos turi bą uoliai remia Lietuvos 
savo enciklopedijas. Tai ži- švietimo ministerija, kuri 
nių lobynas, kuriame viskas net paragino visus savo į- 
smulkiai ir aiškiai surašyta, staigų valdininkus ir moky- 
Tokia enciklopedija yra tojus enciklopediją prenu- 
kiekvienos tautos kultūros meruotis. Tsb.
dideli turtai.

Prieš du metu ir Lietuvo
je buvo pradėta leisti sava 
enciklopedija. Tą milžiniš
ką darbą atlikti pasiėmė di
džiausia Lietuvoje koopera
tinė knygų leidykla, “Spau
dos Fondas.” Kiekviena 
mokslo ir

GAISRAI ŠIAULIUOSE
Gruodžio pradžioje Kau

no gatvėj Šiauliuose užside
gė iš nevalyto kamino piL 
Petrauskienės Antaninos 
namas. įsiliepsnojusį stogą 
lengvai ir greit užgesino 
miesto ugniagesiai. Nuosto
liai nedideli

Vėliau Lauko gatvėje už
sidegė piL Račkausko kepy
kla “Vilnius.” Gaisras kilo S 
krosnies. Kepykla sudegė.

Provincijoje, Biliuniškių 
kaime, Papilės valsčiuje 12 
vaL naktį sudegė piL Taraš- 
kaus tvartas su vienu arkliu, 
daržine su pašaru ir įvairus 
ūkio padargai. Nuostoliu 
5,000 litų. Turtas neapdrau
stas. Gaisro metu lengvai 
apdegė pil. Gedgaudas An
tanas. Įtariamas padegimas.

MARIAMPOUEČ1A1 NO
RI STATYT PLENTĄ.
Nuo MariampoUs Prienų 

link jau prieš didijį karą ru
sų valdžia pradėjo tiesti 
plentą, kurio 3 kilometrus ir 
padarė. Bet karui prasidė
jus, darbas buvo sustabdy
tas. Nors čia kelias ir gerai 
žvyruotas, bet dėl didelio 
judėjimo vis tiek rudenį ir 
pamarį pasidaro neišva
žiuojamas.

Kadangi dabar, žiemos 
metu, duodama Miudjampo- 
lės miesto bedarbiams pa
šalpa, tai apskrities valdyba 
su viršininku už tą skirtą pa
šalpą nori tiesti pirato apie 
3 kilometrus, gal ir daugiau, 
tik, žinoma, jeigu artimes
nių valsčių ūkininkai kuo 
nors prisidėtų. Lapkričio m. 
buvo Gudelių valsčiaus tary
bos posėdis, kuriame viršai
čio buvo iškeltas sumany
mas atsiklausti tarybos na
rių. Tarybos naruti su mielu 
noru sutiko duoti nuo 15 ha 
vieną metrą dovanai akme
nų ir pristatyti į dirbimo vie
tą be jokio apmokėjimo.

draugai, bet ir prievaizdos. 
Jis karštai meldžiasi ir kop-| 
lytėlėje.

Pasimeldęs, atlikęs darbą I 
bibliotekoj. A. Voldemaras 
rašąs savo veiklos atsimini
mus. Atsiminimų busią ke-j 
liatas storokų knygų.

Pasivaikščioti po kalėji
mo kiemą A. Voldemaras I 
dažnai leidžiamas su... mo
terim. Taigi jam nelabai! 
nuobodu tenai.

Jo žmona apsigyveno Ma-I 
riampolėje. Minta iš išsiuvi-1 
nėjimo darbų ir kas dien sa
vo vyrą lanko. Šiaip jau pa-1 
žįstamų, nei vienas jo nebe-| 
aplanko.

Kalėjimo rėžimu Volde-| 
maras nesiskundžia. Tsb.

DRG. KAIRYS VĖL 
APSIRGO.

Kauno laikraščiai prane
ša, kad Lietuvos Socialde
mokratų Partijos vadas, inž. 
St. Kairys, vėl apsirgo ir pa
guldytas Kauno ligoninėn.

Nelabai senai draugui 
Kairiui buvo padaryta sun
ki operacija, bet po to jisai, 
rodos, buvo jau pasveikęs.

ŽYDAS NUPBUCO RAU
DONĖS PH4

Raudonės istorišką pilį su 
malunu ir žeme 8 varžyti
nių nupirko žydas Gordonas 
už 120 tūkstančių litų.

KNYGOS VISAI PIGIAI.
NUPIGINIMAS TRUMPAM LAIKUI.

KALĖDINIŲ Atviručių lietuviškais užrašais, spindančios, labai gra
žios—12 atviručių $1.00. Ne spalvuotų atvirusių 12 už 50 centų.

RAGANIŠKOS KAZYROS 53 kazyros spalvuotos, lietuvišku ir an
glišku paaiškinimu kaip galima išmesti bei atspėti ateitį $1.00

BIBLIJA. Pilnas šventas Raštas Seno ir Naujo Testamento. PusL 
1127, sykiu prie to duodam Biblijos rodyklę su jos pagelba gali
ma viską Biblijoj lengvai surasti. Kaina ............................... $3.00

MOKSLAS RYMO KATALIKŲ. Parašė vysk Motiejus Valmtčaus- 
kas, 82 metai atgal. Istoriška knyga. Pusi. 332, apd............ $1.0©

TIKĖJIMŲ ISTORIJA. Parašė prof. Sauseyo. čia galima rasti pil
ną visų tikėjimų istoriją. Paveiksluota, pusi. 1086, apd. .... $5.00

NAUJAS PILNAS ORAKULAS—visokiausių burtų ir monų kny
ga. Paveiksluota su Saliamono stovyla, pusi. 414..........Kaina $2.00

ŽINYNAS. Knyga visokiausių žinių: sveikatoje, šeimininkystije, 
geografijoje, amatninkystlj e, matininkystėje, astronomijoje ir 
tt. Puslapių 392. Kaina ............................................................. £1.90

ŽODYNAS Lietuvių Anglų ir Anglų Lietuvių Kalbos (Pilaaa). Su
taisė A. Lalis. Dalis I ir II, pusi. 1274. Apdarytu Kaina.. $10.00

Penki Vadovėliai Lietuvių Kalbos (J. Markos). Pusi. 1462. ..$3.00
ARIONŲ PRISIKĖLIMAS. Parašė J. Pronskus. Sverta istoriška 

knyga apie lietuvių taut^ Puslapių 290, apdaryta . . .^$1.00
ETHNOLOGIJA^Šemo. Vbių tautų žmonės jų budasFir ^ypatybės. 

Paveiksluota. Apdaryta, puslapių 667. .................................... $3.00
GEOGRAFIJA—Šerno. Paveiksluota, pusi. 469........................... $1.50
Pinigus už knygas malonėkite siųsti sekamu adresu:

“AUŠROS” KNYGYNAS
36S3 SO. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 1

VIEŠIEJI DARBAI NEPA 
TENKINA BEDARBIŲ.

Šiomis dienomis Mariam
polės miesto savivaldybė iš
siuntė daug bedarbių į vie
šuosius darbus prie parengi-j 
mo valdiško miško medžią-S 
gos ir tašymo akmenų. Ta
čiau daugelis bedarbių, ku
rie liko mieste, skundžiasi,' 
kad jie biją darbo lygiai taip 
kaip ir nedarbo: mat, tašyti 
akmenis reikia toli nuo Ma
riampolės ir pasilikusioms) 
čia šeimoms sunku pragy
venti iš tokios pašalpos.

Ties Kelme Užpuolė 
Autobusą.

Užpuolikai šuviu sužeidė 
šoferį.

Aną naktį autobusas iš
uM/noM, « visuomeninio gy- 
venimo sritis enciklopedi jo-Kel”^ 1 5""
je turi savo radaktorius, tos nežinomi piktada-
srities žinovus. Vyriausiu 9ai P* adejo šaudyti. Prade- 
enciklopedijos redaktorium J,us sau^??'1 sofens autobusą
yra prof. Vaclovas Biržiška. ^ar ?relcl^u paleido. Auto- 

. busui pasisekė pro užpuoli*
1934 metais enciklopedi- kus pabėgti. Šoferis Marina- 

jos redakcija yra išleidusi, vičius sužeistas.
13 enciklopedijos sąsiuvinių XT „ ...ir dar 2 siuviniai bus iš- *į° W™>Į*S pabėgu 
leistu Redakcija daro griež- autobusas ant kelio sustojo, 
tu pastangų kiek galint me- nes geistas «rfens negale- 
džiagą trumpinti i? tuo leidi- J? važiuoti. Buvo duota zi-
mo darbą pagreitinti. Ta- “a » " atsazlavo ta
čiau stropiai žiūrima, kad:^as autobusas. __ 
tas trumpinimas nepakenk-'. .Ąuto usu važiavo 12 ke
tu enciklopedijos rimtumui M.^pe daugiausia
Tarp kitko redakcija deda P“*1!* J *?.Pu°lm!0. 
visas pastangas iš vietų gau- ‘F1? “V*? Š‘auhų krlm>na- 
ti kuotiksliausią informaci- me P° lclJa- 
ją. Ir šiame darbe Lietuvos'
policija yra geriausia enci-' SKENDO D J VAIKAI, 
klopedijos redakcijos talki-' Kavolišky, Rokiškio vai. 
ninkė. Į redakcijos paklausi- šiomis dienomis du maži 
mus iš policijos ateina apie vaikai išėjo ant kūdros pa- 
50 nuoš. atsakymų, iš kuni- čiuožti. Ledui lūžūs, abudu 
gų — 10 nuoš. ir mokytojų vaikai pasinėrė. Bet subė-

1 nuošimtis. Apie atskiras gus žmonėms, vaikai buvo 
Lietuvos vietas informacija išgelbėti, 
dažniausiai “šlubuoja,” ne^----------------------------------------
ji remiraM jenkiškafe ar ru-( Nupigintos Knygos. 
siskais davimais. 1

Enciklopedijos leidėjai

ILGAI BUVO GRYBŲ.
Šiaurės Lietuvoje iki 20 d. 

lapkričio miškuose dar ras-Į 
davo grybų, taip pat antro 
derliaus aviečių. Lazdynų ir 
baltkarklių krūmai vėl buvo 
išsprogę. Rugiai per daug 
sužėlė. Daugumas ūkininkų 
želmenis piovė arba ganė 
gyvulius.

“KELEIVIO”
SPAUSTUVĖ

IHeaa B ^džiausiu lietuviškų spaustuvių 
An«Cfl»j sa naujausiomis mašinomis 

Ir goriausiais įtaisymias. 

SPAUZDIMA:

KGMSTrrUCUAS,

KITOKIUS
DARBUS.

nuo
visokias spaasdinius 

knygos iki mažiausio tikiato. 
Darbų atliekama 

AL PIGIAI ir GREITAI.

p4gM ir gražiai padarom draa- 
Ir šiaip visokios jų 

Todėl su visokiais 
į "KELEIVIO”

Visados gausit teisingų ir gerų

KELEIVIS

So. Boston, Mass.

Gera proga pirkti sekančias knygas:
Eilės ir Dainos, apie karę, apie vai-

nn<si<aknnrtšna knr! nor mažai kinus ir mer*r‘nas' Pusl.......... 25c-nUSkKUn(lZ13,.K3Cl per mažai Gyvenimas girtuoklio ir dainos apie
prenumeratorių. Kai buvo ji girtuoklius, su paveiksiu........... 25c.
pradėta leisti, tai pirmą to- &

&S-   **•Sapnų knygelė, išguldymas kiek
vieno sapno............................................ 25c.

Lošimas kozyromis iš pinigų. Kas

žmones. Nežiūrint didelio
Pasakų knyga, 123 pusl........... 35c.
Kas pirks visas G, gaus už $1.00.

3 už 50c. Jeigu vienų, tai 25c. Mažiau

mą prenumeravo 9,153 
menys, o dabar trečią tomą 
prenumeruoja tik 6,522

prenumeratorių skaičiaus 
sumažėjimo, leidėjai maži- 
na enciklopedijos prenume- 8t*mP°"’ ’
ratos karnas. Dabar jos vie- p Mikalauskas.
nas tomas kaštuoja 36 litus.'
Enciklopedijos leidimo dar-

248 W. Fnnrth Street. 
SOUTH BOSTON, MASS.

...A,

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir 
MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir 
Kultūrinės minties pastangomis bei laimėjimais, 
pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.

Sekti šių dienų MOKSLINĮ bei KULTURINĮ 
PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinka
mą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus 
infdrmuoja, bet ir pats kartu eitų su tuo progre
su, už jj kovotų ir jį ugdytų.

Lietuviai teturi tik vieną tokį tobulą informatorių 
apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuo
sius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pa
stangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNA
LAS KULTŪRA.

KULTŪRA yra populiarus Mokslo, Visuomenės ir 
Literatūros žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruo
tas, išeina kas mėnesį, dideliais sąsiuviniais. Me
tinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą knygą.
KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos moksli
ninkai ir rašytojai.
AMERIKIETIS, norįs pažinti naująją lietuvių li
teratūrą, neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, 
kaip KULTŪRA.

KULTŪRA yra pažangus žurnalas, ji skleidžia 
laisvą mintį ir kovoja su reakcija.

KULTŪRA plačiai rašo ir apie Amerikos gyveni
mą, todėl tikrai kultūringas Amerikos lietuvis, ne
gali apseiti be KULTŪROS žurnalo. Kaina Kul
tūros žurnalo labai prieinama:

AMERIKOJE visiems metams tik >3.00. 
Lietuvoje, tik $2.00.

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 
KULTŪROS ŽURNALAS 

Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI.
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No. 1. Sausio 2 <L, 1M5 m.

Radio

ės Žinios
Viešoji Namų Statyba Clevdande.

\

SURADO ŠAUDYMO 
KALTININKĄ.

Per tris vakarus šaudė į 
South Bostono namą.

Bostone esą 2,700 “rau
donųjų.

Pereitame] 
mery buvo' 
pradedant su £
Bostono lietuvių radio 
valandis bus pradedamas 
kiekvieną nedėldienį 9:30

Geltonasai Hearsto “Bos- valandą ryto. Tokį laiką mū
ri American” paskelbė SI3 ra5?i°. programai buvo 

kad Bostone esą nustačiusi pati radio stotis.
ton 
sensaciją,

Pereitą sąvaitę South Bo- 2,700 “raudonųjų,” jų tarpe Bet vėliau, sąvaites pabai- 
stone nežinia kas vakarais nemaža profesorių ir šiaip ve j J.ai1.P*re?T
pradėjo šaudyt į trijų šeimy- žymių žmonių, kurie agituo- *ad 30jjjruodzio lietuvis- 
nų namą po numeriu 3 Webb ja “už komunizmą.” Tarp pusvalandis tun būti da 
park, netoli Aštuntos gatvės, mokiniu ir studentų esanti senuoju laiku nuo 12 va- 
Pirmą vakarą iššaudė tie- platinama komunistinė lite- landos.
čiojo aukšto langus, antrajj ratura, kuri yra gaminama 
vakarą ėmė pipirint vidurinį vienoj pirmaeilėj spaustu- 
aukštą, o trečiąjį vakarą iš- vėje.
piškino pirmutinio* aukšto Taip šią sąvaitę Bostono 
langus. Šaudė 22 kalibro policija pasakysianti Kong- 
kulipkomis su plieno žakie- reso komisijai Washingtone. 
tais. Daug kulipkų susmigo Policija nuvešianti ir tų 
į sienas, o kitos sulindo į lu- “raudonųjų” vardus Kong- 
bas arba grindis. resan.

To namo gyventojai buvo Žinoma, visa tai yra hum- 
tiek išgąsdinti, kad tą pačią bugas. Mes komunistus pa- 
sąvaitę visi išsikraustė. Na- žįstam daug geriau, negu vi- 
mų savininkas padavė poli- sa policija ir “Boston Ame- 
cijai protestą, kad ji neap- ricano” rašytojai. Tikrieji 
saugoja jo turto. Ant kelių komunistai yra susispietę į 
stogų toj apylinkėj buvo pa- kelias savo kuopeles ir juos 
stayti policmanai, kad vaka- galima suskaityt ant pirštų, 
rais žiūrėtų, iš kur yra šau- Tai viena. Antra, kodėl po- 
doma. no Hearsto organai tyli,

Šaudant policija nieko ne- kuomet elektros įmonių tru- 
r.utvėrė, bet netolimuose na- ^as varo šlykščią propagan- 
muose ant Eighth streeto ji Per mokyklų vadovėlius, 
rado pas vieną vaikėzą šau- kuriuose . aiškinama, kad 
tuvą, kurio kalibras kaip tik elekros biznio negalima pa- 
atatinka toms kulipkoms, Į^sti visuomenės nuosavy- 
kuriomis buvo sukapotas bčn. Arba kodėl jo gelton- 
minėtasai namas ant Webb lapjai tyli, kuomet mokyklų 
parko. Šautuvą policija kon- vaikai yra maitinami švent- 
fiskavo, bet vaikas pasislė- raščio nesąmonėmis? Kodėl 
pė ir tuo tarpu policija ne- mokyklose gali savo politinį 
galėjo jo surasti. Ji tačiau ta vorą reklamuoti republi- 
mano, kad jis bus tas “striel- kpnai ir demokratai? Kuo 
čius,” kuris išbaidė iš to na- Jie geresm.
mo 3

“Keleivio” skaitytojams 
šito iau nebuvo galima pra
nešti, nes “Keleivis” buvo 
jau išėjęs. Todėl daug žmo
nių buvo suklaidinta ir neži
nojo, kada lietuviškoji pro
grama siunčiama. Bet tai ne 
musų kaltė.

Dabar mus prašo praneš
ti, kad nuo šiol lietuviškas 
pusvalandis bus kiekvieno 
nedėldieno rylą kaip 9:30 iš 
WHDH stoties.

Taigi ateinantį nedėldie
nį, 6 sausio, užsisukit savo 
setą kaip pusė po devynių ir 
išgirsite lietuvišką progra
mą. Grieš Lietuvių Farme
rių Sąjungos orkestrą, dai
nuos Petrukevičius iš Law- 

ir p-lė Dravinskaitė 
iš Stoughtono. Be to da bus 
ir kitokių dalykėlių.

Gubernatorius nepritaria

šeimynas.

Daug žmonių nukentėjo nuo 
audros; yra sužeistu ir 

lietuvių.
Pereitą sąvaitę apie Bos- i kiekvieną namą ir kiek- 

torą siautė pašėlusi audra, v^en^ butą ir surašinės visus 
nuo kurios pora žmonių žu- gyventojus virš 20 metų am- 
vo ir apie 20 buvo sužeistų, žiaus. Tai bus įdaroma tuo 
Bostono uoste nuo laivo dė- tikslu, kad sužinojus kiek 
iiio buvo nuneštas jūron ir ^Ta Bostone balsuotojų.
prigėrė tūlas Phillip Carr iš --- -------------
Chicagos, o viena moteris !ne*« bilių namų taksoms 
mirė nuo nuovargio einant apriboti,
prieš vėją. Tarp lengviau Buvusis Bostono miesto 
nukentėjusių buvo ir viena tarybos narys, Francis E. 
lietuvė, Marė Skarandžins-! Kelly, įnešė legislaturon bi- 
kienė iš Chelsea. Ją sužeidė lių, kuriuo reikalaujama, 
iškaba, kurią vėjas nuplėšė, kad taksos ant namų Massa- 
ruo sienos. Be to, audra su-]chusetts vastijoj butų nusta- 
griovė porą mūrinių namų tytos neaukštesnės, kaip $31 
Bostono apielinkėj. Daug nuo $1,000 namo vertės. Bet 
buvo išlaužyta medžių, daug mums rodos, kad tai nevy- 
išnešta langų ir daug kami-kęs sumanymas, nes miesto 
ny nuvartyta. Tokios pašė- (politikieriai tuomet galėtų 
lusios audros seni žmonės da aukščiau vertinti namus ir 
neatsimena. savininkas vistiek butų plė

šiamas. Teisingiausia butų 
įvedus mokesnį nuo pelno, 
kokį namas atneša.

Valdžios iždininkas Hur- 
ley buvo pasiųlęs guberna
toriui Ely, kad jis sušauktų 
bankininkų konferenciją ir 
nutartų įvesti tūlam laikui 
morgičių moratoriumą, t y. 
atidėtų skolų mokėjimą vė
lesniam laikui. Gubernato
rius atsakė, kad moratoriu
mas nedaug namų savinin-

Policija darys balsuotojų 
surašymą.

Pradedant šia sereda, 2 o „ __ .
ausio diena, policija lanky-!kams pagelbėtų. Pagelbėti 
" -i-i—.------------ . ,. , jiems gaH tik vienas daly

kas, tai taksų numažinimas.

Cambridge’aus majoras lai
kys abidvi tarnyba^

Lapkričio rinkim u o s e 
Cambridge’aus majoras 
Russell buvo išrinktas į 
Kongresą ir politikieriai ti
kėjosi, kad jis iš majoro pa
reigų rezignuos. Bet dabar 
jis pranešė, kad jis laikysiąs 
abidvi tarnybas — bus ma
joras ir kongresmanas. .

Woburne kidnaperis pagro
bė nuo gatvės žmogų.

Wobume anądien buvo 
toks atsitikimas. Vidury 
miesto išlipo iš savo auto
mobiliaus biznierius Lyman. 
Nespėjo jis savo automobi-

Mirė teisėjas Bishop.
Pereitą nedėldienį širdies 

liga staigiai mirė superior 
teismo teisėjas Elias Bullard

liaus uždaryti, kaip nežino- Bishop, kuris ėjo jau 65 me- 
mas vyras įrėmė jam revol- tus amžiaus. Teisininkų tar- 
verį nugaron ir liepė vėl sė-'pe jis buvo žinomas kaip 
sti prie vairo. Pats užpuoli-,vienas rimčiausių teisėjų 
kas atsisėdo iš užpakalio su Massachusetts valstijoj. Jis 
revolveriu ir liepė važiuot labai aštriai bausdavo geng- 
už miesto. Išvažiavus į nuo- sterius ir banditus.
salią vietą, banditas liepė ----------------
Lymanui sustoti. Tenai pik- Negali sulaikyti fabrikų 
tadaris atėmė iš jo $1,300 bėgimo,
pinigų, liepė jam išlipti iš Pastaruoju laiku daug 
automobiliaus, o pats atsi-'avaiinės dirbtuvių pradėjo 
sėdo jo vieton ir nuvažiavo kraustytis iš Massachusetts 
sau. Lymanas buvo paliktas valstijos į Maine’ą, kur mie- 
tarp miško be automobiliaus štai žada paliuosuoti jas nuo 
ir be pinigų. j taksų, kad tik duotų vietos

«•----------—------ -. į žmonėms darbo. Tas daro
Didelis medžio sandėlio 'didelių nuostolių Massachu- 

gaisras. setts miestams, todėl jie pra-
Quincy mieste, netoli Bos- šė, kad NRA uždraustų fab- 

tono, ugnis sunaikino dide- rikams keltis iš čia. Bet NRA 
lio medžio sandėlį. Sudegė vyriausybė atsakė, kad jie 
apie 1,000,000 pėdų lentų ir neturį galios tai padaryti.
kitokios medžiagos, kurios ----------------
vertė siekia $125,000. Gaiš- Pereitą sąvaitę Bostone 
rą gesinant buvo sužeisti 4 mirė buvusi vergė juodveidė 
ugnagesiai. Spėjama, kad Mary E. Crosby. Ji turėjo 
ugnis buvo tyčia pakišta. jau 103 metų amžiaus.

i

Pizzeria Regina restorane 
prie Thacher gatvės pereitą 
nedėldienį kilo smarkios 
muštynės, kuomet savinin
kas atsisakė duot gerti vie
nam vaikėzui, kuris išrodė 
jam perjaunas. Vienas ita
las buvo peršautas ir turbut 
mirs, o kitam buvo bonka 
perskelta galva.

Neturėdama nei darbo, 
nei pinigų Kalėdoms, Hen- 
rietta Williams, 26 metų am
žiaus mergina, atsigėrė iodi- 
nos norėdama nusinuodyti. 
Ji buvo nuvežta miesto ligo
ninėn ir daktarai jos gyvybę 
išgelbėjo.

,'90000001

Vaizdelis parodo Clevelando priemiestį, kur federalinės vak 
džios pinigais pasamdyti darbininkai griauja senas landynes ir 
ruošia dina naujiems namams.

IŠ KUR BOSTONAS
GAUNA VANDENS?

Ir kas jį varo rynomis 950 
mylių?

Visomis Bostono gatvė
mis, vos keliatą pėdų po že
me, eina vandens rynos, ku
rios sudaro milžinišką van
dentiekio tinklą, per kurį 
780,000 miesto gyventojų 
gauna vandens netik gėri
mui, bet ir maudymuisi, ir 
gatvėms laistyt, ir gaisrams 
gesinti, ir garinėms maši
noms varyti, ir namams šil
dyt, ir visiems kitiems rei
kalams.

Jeigu visas Bostono van
dens rynas ištiesti ir sudurti 
vieną prie kitos, tai jų ilgis 
išneštų lygiai 950 mylių. Ši
tomis rynomis kas dieną 
pereina 82,054,200 galionų 
vandens, kuris paleistas vie
na vaga padarytų upę dides
nę už Nemuną. Tiek * van
dens atvaryti ir iškelti į 
aukščiausius namus reikia 
milžiniško spaudimo. Ka
dangi žemė, ant kurios sto
vi Bostono miestas, nėra ly
gi, vietomis yra kalnų, tai 
vandentekio tinklas yra pa
dalytas į du distriktų: aukš
to slėgimo plotą ir žemo slė
gimo plotą. Aukštas slėgi
mas yra reikalingas tokioms 
vietoms, kaip Dorchesteris, 
Brookline, Hyde Park, Ros- 
lindale, Roxbury, Brighton 
ir Beacon Hill, kur namai 
stovi aukštai. Užkelti tenai 
vandenį reikia 90 svarų 
spaudimo ant keturkampio 
colio. Tas slėgimas yra gau
namas tuo biriu, kad rezer
vuaras, iš kurio ateina van
duo, stovi daug aukščiau už 
patį miestą.Pavyzdžiui, Fish 
Hill rezervuaras, kuris ran
dasi Brookline, netoli Bos
tono, stovi 251 pėdą aukš
čiau jūrių paviršiaus. Į tą 
rezervuarą vanduo yra va
romas siurbliais iš Chestnut 
Hill rezervuaro, o į Chestnut 
Hill rezen uarą vanduo atei
na tuneliu iš Spot Pondo.

Aukšti vidurmiesčio trio- 
bėsiai, sujungti su Fish Hill 
rezervuaru, gali gauti van
dens iki 12 ir 13 aukštų. Auk
ščiau Bostono vandentiekis 
vandens neužkelia, todėl

aukštesni triobesiai turi įsi
taisę savo privatinius siurb
lius. Dideli kubilai pas juos 
buna pritaisyti ant stogų, o 
kitur paslėpti po stogais, ir į 
tuos kubilus jie patys turi 
vandenį pumpuoti. Iš kubi
lų jis paskui savo slėgimu ei
na vamzdžiais kur reikia.

Be to, miešto vidury, kur 
gręsia didelis gaisrų pavo
jus, yra įtaisyta specialė 
vandentiekio sistema gais
rams gesinti. Šitai sistemai 
yra įtaisytos dvi siurblių sto- 
tįs, viena Edisono elektros 
kompanijos įmonėj ant 
kampo Atlantic avė. ir Pearl 
st, o antra Edisono kompa
nijos bildinge ant Kneeland 
streeto. Šita sistema turi 16 
mylių ilgio rynų ir 501 van
dens laidarą (hydrantą) 
gatvėse. Kuomet ištinka gai
sras ir ugnagesiai atidaro 
laidarus, tuojaus pradeda 
veikti minėtos siurblių sto
tys, kurios pakelia vandens 
slėgimą iki 150 svarų į colį, 
o jeigu reikia, ir iki 300 sva
rų. Tai jau aukščiausis slė
gimas.

West Roxburyje yra vie
ta tokia aukšta, kad papra
stas rezervuaro slėgimas ne
gali vandens į namus užkelt. 
Todėl tam distriktui yra pa
statyta ant Mt. Bellevue kal
no specialė tanka, kurion 
vandenį varo siurblių stotis 
iš Hyde Park avenue.

Gerai, sakysite, bet iš 
kurgi ta stotis gauna vande
nį. Iš kur, pagaliau, visas Bo
stono vanduo ateina?

Ogi Bostono miestas, kar
tu su apylinkės miesteliais, 
užlaiko tam tikrus vandens 
sandėlius. Tai yra įvairiose 
vietose parinkti ežerai, kur 
vanduo yra tyras ir sveikas, 
ir iš tų ežerų vanduo atve
damas į visus rezervuarus 
miesto pakraščiuose. To
kiuose ežeruose, iš kur van
duo yra semiamas, nevalia 
niekam nei maudytis, nei 
žuvaut, nei valtimis irstytis, 
nei artyn prieiti. Didžiausis 
yra Wachusetts ežeras. Jis 
yra sujungtas požemio tune
liu su Ware upe. Iš jo gauna
ma apie 80 procentų viso 
Bostono vandens. Kitas eže
ras yra Lake Cochituate, 
trečiai—Spot Pond.

Union skvere, Somervil- 
lėj, buvo kilęs didelis gais
ras, bet ugnagesiams pavy
ko jį greitai užgesinti.

Parsiduoda 3 šeimų Namas
18 kambarių, visi įrengimai, kaina 

labai P»gi, 35,500. Klauskit ant 2-rų 
lubų. 37 Standiah Street. (3)

DORCHESTER, MASS.

5 KAMBARIAI ANT RENDOS
Yra elektra, pečius ir gesas, ant 

trečio aukšto 318 į mėnesį. (1)
158 W. Broadaav, So. Bostone.
Raktas yra 160 Broaduray.

Reikalingas Pardavėjas
Parduot kiaušinius ant komišino ir 

turi turėt 850 kauciją. Geram vyrui, 
geras uždarbis. Susižinot galima “Ke
leivio’’ ofise. J. S.

PIANO MUZIKOS 
LEKCIJOS

Baigusi Ne* England Muzikos 
Konservatorija.

Duodu piano muzikos lekcijas jau
nuoliams ir suaugusiems. Studijos 
adresas:

VALENTINA MINKIENĖ 
912 E. Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 3317.

PARSIDUODA FARMA
115 akerių, 40 dirbamos, žemė labai 

gera, kita dalis miško, visokie farmos 
įrankiai, vežimai, arklys, 2 karvės; 
yra žąsų, vištų ir ančių; geri vištinin- 
kai, barnė, stuba 10 kambarių, gražus 
sodas. Parduodu labai pigiai. Atva
žiuokit pasižiūrėt arba' rašykite. Far
ma randas 5 Farm Street, North Bell- 
ingham, Mass. Savininkas gyvena:

POVILAS WENSTE1N (3-5) 
4 Marbury Terrace,

Jamaica Plain, Mass.

Joseph A. Martin
LIETUVIS KONTRAKTORIUS
Taisau Namus iš lauko ir viduje. 

Duodu ant lengvų išmokėjimų ir ant 
ilgo laiko. Duokite man žinių aš ap- 
kainuosiu kiek Jums darbas kainuo-
tų-

396 SEAVER STREET, 
DORCHESTER, MASS. 

TeL* Talbot 3763.

GYDYTOJŲ ADRESAI

TcL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPEYS)

U ET U VIS GYDYTOJAI 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais 
nuo 19 iki 12 ryta.

278 HARVARD STBSR 
kamp. inman at. arti Central aka. 

CAMBRIDGE, MA8&

DR. G. L. KILLORY
Scoilay Sųnare, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2871
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, lakatų ir 
Nervų Ligų.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. _ 
Nedėliom, nuo 10 ryt. iki L

Tei. So.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieni 
Nuo 2 iki 9

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po

tik
Seredomis iki 12 
Ofisas “Keleivio" narna

251 BROADWAY, tarp C ir D st, 
SO. BOSTON. MASS.

I

(-)

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visas legalius dokumentus
317 E STREET 

(Kampas Broad*ay) 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Naam: Talbot 2474.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE -

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 

Modelis 1934 metų
Kainos nuo 9645 iki 31045 

F. O. B. Factory

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trakas visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET

Kamp. East Eighth St. 
SO. BOSTON, MASS.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių žolių, Lapelių 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aptie- 
koję geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu- 
siunčiam ir per paštų. Atminkite 
musų adresų.

D. CABIT, (Reg. Aptiekorios) 
100 DORCHESTER STREET 

Kampas Broad*ay 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

Tel. Uaivnraity 9460

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTISTR 
VALANDOS: 9-6 ir T-8.

678 Maasachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas . Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.'

Valandos: nao 19 iki 12 dienų, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaru
222 HUNTINGTON AVK, 

BOSTON, MASS.
Tel. ConraMm*ealtli 4570.

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiria 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrųžinu šviesų tinkamu 
laiku.
J. L. PAšAKARNIS, O. D. 
447 Broad*ay, So. Boston,

DR. MARGERIS
Gydytojas ir

Valandos: 10—2; 
Sekmadieniais: 10—12.

3325 So. Hakted SL 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Joseph TF. Casper
(KASPARAS)

UETUVIS GRABORIUS 
Laidotnvią DirektertaB 

Patarnavimas Dienų ir Naktį. 
494 BROADWAY SO. BOSTON 

TeL S. B. 1437J 
Bes. 158 West 7tk Street 

So. Bostoa TeL 1437-M

“BLUE COAL”
PIRKITE “BLUE COAL”

LENGVU IŠMOKĖJIMU.
NEREIK ĮMOKĖTI—duoda 6 mėnesius išmokėt. 
Pirkit BLUE COAL Dabar dėl visos žiemos.

Galite mokėti lengvais mėnesiniais mokesčiais. 
Žmonės perka šitą kurą per 72 metus, nes tai ge
riausia anglis. Adresas:

Batckdder Whittemore
834 MASSACHUSETTS AVE^ ROXBURY.

Hifhlands 1920.
MMNH

Per Naujus Metus Bosto
ne ir apielinkėse pradėjo 
smarkiai snigti. Sniegas už 
vertė gatves ir kelius.

P. Ketvirtis ir Stirnų
Pardoodame Laikrodžius, Radio Se
tus ir Oil Seinerius, Geriaaaioa Ra- 
šies. Taisome ir mainome Laikro
džius. žiedus, Radios ir Oil Barnerit
Duodam ant išmokėjimo. Pristatom 
50 mylių nuo Bostono. Tel. S. B, 4618. 
326 BROADWAY, SO. BOSTONE.

A. J. NAMAKSY
Real Estate A Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. So. Boston 0948.
251 Chestnut Avė,
Jamaica Plain, Masa.

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevičia
GRABORIUS-UNDERTAKER

patarnavimas
laidotuvėse.

Pagrabus paruošia .pagal reikala
vimų. Laidoja ant visokių kapinių. 
Kreiipkitės jūsų nuliudimo valan
doj, duosime geriausių patarnavi-

258 W.
BO. BOSTON, MASS.

18 latervale Street 
MONTELLO, MASS 
TcL Brackton 4119

PARKWAY AUTO 
SERVICE

and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Tinta.

Jeigu norite, kad Jonų šutomo 
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina

K'nams . Jeigu norite, kad jonų 
s gerai trauktų, imkite 
iinų pas mus.
VIKTOR VAITAITIS

415 OM Colony Ava,
SO BOSTON, MA88. 

Telefonas: So. Bsoton *777.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja X-Ray 
aparatų ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja krauk, šlapu
mų, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimų laiškais kitur 
gyvenantiems, 15 metų praktikos.

Ofiso valandos: 2-4 p. p.: 7—8:30 vak. TeL S. B. 2712. 
Jeigu neatsilieps, šaukit: Algonųuin 9753.

534 EAST BROADWAY SOUTH BOSTON,




